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GALOPPÖVERDOMSTOLEN 

 

 

                                                             

                                                            Protokoll hållet per capsulam i Galoppöverdom-  

                                                            stolen i Stockholm den 12 maj 2021  

 

                                                             

 

                                                            Ärende nr 7/2021 

 

PARTER; ej närvarande 

 

 

KLAGANDE:                                     Amatörryttaren Emelie Gustavsson 

 

 

 

MOTPART:                                        Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom 

                                                            administratören vid sportavdelningen Hanna Selenius 

 

 

ÖVERKLAGAT  BESLUT:              Lokala galoppdomstolens vid Jägersro Galopp                                                         

                                                            beslut den 2 maj 2021 i lopp 9 

 

 

SAKEN:                                              Vägt in med undervikt 

 

 

 

 

 

 

                                                 ---------------------------------------------------- 

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Emelie Gustavsson till ridförbud tre dagar, 

den 16, 26 och 30 maj 2021 för att ha vägt in med viktförlust överstigande 0,5 kg. Lokala 

galoppdomstolen antecknade i sitt beslut att hästen (How Dare You) diskvalificerades i löpningen. 

Tillämpliga bestämmelser i Tävlingsreglementet, RG 6 kap. 12, 8 kap. 16 § p. 3, 7 kap. 7 § p. 1 och 

SG:s riktlinjer för på följder.  

 

Galoppöverdomstolen beslutade den 10 maj 2021 att inte inhibera ridförbudet. 

 

 

                                                 ------------------------------------------------------                                                        

 

Emelie Gustavsson har yrkat att ridförbudet ska bestämmas till en dag. 

Svensk Galopp har bestritt ändring. 

Emelie Gustavsson har som grund för sitt överklagande anfört: Det handlar om att ha vägt in med 0,55 

kg i viktförlust. Det känns inte rimligt att jag ska bli avstängd tre tävlingsdagar nu under Corona när vi 

inte har möjlighet att kunna ta de dagarna i Norge eller Danmark som man vanligtvis kan. Dessutom är 
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detta en förstagångsförseelse och det handlar om en amatörlöpning utan något ”totospel” varför tre 

dagars avstängning är alltför hårt.  

Svensk Galopp har som grund för sitt bestridande anfört: Med tanke på ryttarens erfarenhet borde hon 

ha varit mer noggrann och kontrollerat sin vikt efter att ha varit aktiv hela dagen. Svensk Galopp anser 

inte att det finns skäl att frångå riktlinjerna för påföljder. För amatörryttare bör enligt riktlinjerna 

endast inräknas tävlingsdagar med amatörlöpningar inom det egna landet. 

Efter genomgång av handlingarna i ärandet meddelar Galoppöverdomstolen följande  

BESLUT  

Då någon särskild bevisning inte har åberopats har Galoppöverdomstolen med stöd av 9 kap. 22 § RG 

avgjort ärendet utan förhandling. 

Det är ostridigt att Emelie Gustavsson vägde in med en viktförlust som översteg 0,5 kg. 

Galoppöverdomstolens prövning gäller därmed den påföljd som ska följa vid överträdelse av förbudet 

att väga in med otillåten viktförlust. Att Svensk Galopps påföljdsmall vid invägning med undervikt som 

överstiger 0,5 kg föreskriver ridförbud tre dagar vid förstagångsförseelse medan påföljdsmallen vid 

övervikt vid invägning som överstiger 0,5 kg, vid förstagångsförseelse föreskriver böter 2 000 kr, 

amatörryttare en dags ridförbud och vid övervikt som överstiger 2 kg föreskriver två dagars ridförbud, 

beror på att överträdelserna har olika straffvärde.  

Vid ryttarens invägning med viktförlust som överstiger 0,5 kg ska hästen enligt 7 kap. 7 § p. 1 RG 

diskvalificeras i löpningen vilket inte gäller vid invägning med övervikt. Diskvalificering av hästen får 

i allmänhet konsekvenser för utomstående, hästens ägare och den som spelat i löpningen.  

Även om det i den nu aktuella löpningen inte förekom totalisatorspel så fick det betydelse för hästens 

ägare att hästen diskvalificerades då prissumman i löpningen uppgick till 50 000 kr. Det utgick sex priser 

i löpningen varvid sex hästar ställde upp i denna. Även om Emelie Gustavsson enligt vad hon uppgav i 

lokala galoppdomstolen hade vägt ut ”väldigt tidigt” och därefter ”träckt” hästar och ej kontrollerat sin 

vikt igen inför loppet, har det enligt Galoppöverdomstolen varit enkelt för Emelie Gustavsson att göra 

detta. 

Det är enligt Galoppöverdomstolen något av det mest grundläggande för en ryttare som åtagit sig en 

ridning att hålla uppsikt på sin ridvikt med hänsyn till de allvarliga konsekvenser som inträder vid 

invägning med undervikt som överstiger 0,5 kg. Att undervikten enligt Emelie Gustavsson endast 

översteg 0,5 kg med 50 g och att hon aldrig tidigare har vägt in med otillåten undervikt saknar enligt 

Galoppöverdomstolen betydelse särskilt som Emelie Gustavsson enligt vad Svensk Galopps statistik 

utvisar, har ridit 95 löpningar och därmed bör ha stor erfarenhet om vad som gäller för ut- och invägning 

i samband med löpning. Anledning att avvika från Svensk Galopps riktlinjer för påföljder föreligger 

enligt Galoppöverdomstolen därför inte.  

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut. 

Vid denna utgång ska Emelie Gustavsson betala överklagandeavgift till Svensk Galopp med två tusen 

(2 000) kr.  

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, idrottsvetaren, fil kand Anders 

Jonsson, verkställande direktören Christer Segner och f d generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund. 

Enhälligt. 


