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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet per capsulam i  
                                                                  Galoppöverdomstolen den 29 juni 2021                                                                   
                                                                   
 
 
                                                                  Ärende nr 9/2021  
 
 
 
 
PARTER, ej närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Per-Anders Gråberg  
 
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp)  
                                                                   
 
OMBUD:                                                 Jur kand Edvard Wibling 
 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park beslut  
                                                                  den 13 juni 2021 i lopp  2 
 
SAKEN:                                                   Spårbyte som stör medtävlare 
 
 
                                                                  ---------------------------------------------------- 
 
 
Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Per-Anders Gråberg (hästen Ascot Brass) 
till ridförbud den 27 och 30 juni 2021 för spårbyte som stör medtävlare, (Skandinaviskt Reglemente för 
Galopplöpningar (SRG), 6 kap. 27 § och 8 kap. 16 § 5 p ). Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt 
beslut, hög prissumma. Galoppöverdomstolen beslutade den 21 juni i år att inhibera ridförbudet såvitt 
avser den 30 juni. 
 
                                                              -------------------------------------------------------- 
 
 
Per-Anders Gråberg yrkar att ridförbudet ska bestämmas till en dag. 
 
Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 
 
Per-Anders Gråberg har till stöd för sitt överklagande anfört: Jag tyckte direkt efter att de inte 
var något och därför medgav jag inte förseelsen. Jag tycker fortfarande att både jag och Oliver 
Wilson gick för samma lucka och att de var bara ”racing” men efter att ha studerat löpet flera 
gånger så kan jag förstå att jag kanske störde Queen Rouge lite gran, men tycker samtidigt att 
de var ingen större störning och Oliver Wilson vann ändå löpet och jag slutade tvåa. Den 
lokala galoppdomstolen gav mig två dagar enligt dess påföljdsmall men lika väl som den kan 
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frångå den uppåt i straffskalan så kan den också gå ner. Enligt min mening så hade en dags 
avstängning varit mer korrekt. 
 
Svensk Galopp har till stöd för sitt bestridande anfört bl.a.: Genom vad som framkommit av 
lokala galoppdomstolens utredning och som stöds av filmerna från det aktuella loppet anser 
Svensk Galopp att det är styrkt att Per-Anders Gråberg byter spår utan tillräckligt utrymme 
och därigenom stör hästen Queen Rouge. Påföljden är i enlighet med riktlinjerna. Svensk 
Galopp anser inte att det föreligger några förmildrande omständigheter som skulle kunna 
motivera att straffet sänks. Lokala galoppdomstolens påföljd bör därför fastställas. 
 
Galoppöverdomstolen har granskat filmerna från löpningen. 
 
Parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan. 
 
Galoppöverdomstolen meddelar följande  
 
 
BESLUT (2021-06-30) 
 
Galoppöverdomstolen har enligt 9 kap. 23 § SRG avgjort överklagandet utan förhandling då 
överklagandet avser ridförbudets längd. 
 
Lokala galoppdomstolens bedömning i ansvarsdelen ska stå fast då överklagandet avser påföljden, jfr. 
51 kap. 23 a § rättegångsbalken. 
 
Den löpning som överklagandet gäller var Bloomers' Vase där prissumman uppgick till 330 000 kr. 
Enligt Skandinavisk Galopps riktlinjer för påföljder som gäller fr.o.m. den 1 juni i år, ska ridförbudet 
vid en förstagångsförseelse när prissumman i loppet uppgår till 301 000 kr – 600 000 kr bestämmas till 
tre dagar.  
 
Vid överklagande enbart av Per-Anders Gråberg kan Galoppöverdomstolen enligt principen om förbud 
mot reformatio in pejus inte döma till strängare påföljd än vad lokala galoppdomstolen gjort. 
 
Den störning av Oliver Wilsons häst som Per-Anders Gråberg har gjort sig skyldig till ger enligt 
Galoppöverdomstolen inte anledning att frångå vad lokala galoppdomstolen har bestämt. 
 
Galoppöverdomstolen ändrar lokala galoppdomstolens beslut på så sätt att det av Per-Anders Gråberg 
överklagade ridförbudet ska gälla den 11 juli 2021.  
 
Utgången i Galoppöverdomstolen innebär att Per-Anders Gråberg enligt 9 kap. 16 § första stycket SRG 
ska betala överklagandeavgift till Svenska Galopp om fyra tusen (4 000) kr. 
 
 
.         
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, kronofogden Gisela Jardby, 
verkställande direktören Christer Segner och f.d. generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund. Enhälligt. 
 
 
 
 
 
 
 


