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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöver-   

                                                                  domstolen den 9 september 2021 vid Bro Park 

                                                                   

                                                                   

 

                                                                  Ärende nr 15/2021 

 

 

 

 

PARTER, närvarande  

 

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Ulrika Holmquist (närvarande per telefon) 

 

OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern 

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB genom administrative chefen 

                                                                 Helena Gärtner  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park beslut den 11 juli  

                                                                  juli 2021 i lopp 6 

 

SAKEN:                                                   Spårbyte som stör medtävlare 

 

 

                                                                       

 

 

 

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

 

Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Ulrika Holmquist (hästen Quicksteps 

Bloom) till ridförbud den 25 juli 2021 för spårbyte som stör medtävlare, Skandinaviskt Reglementet för 

Galopplöpningar (SRG) 6 kap. 27 §, 8 kap 16 § 5 p och SRG:s riktlinjer för påföljder. 

Galoppöverdomstolen beslutade den 14 juli i år om inhibition av ridförbudet. 

   

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

 

Ulrika Holmquist yrkar frikännande. 

Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 

Ulrika Holmquist hörs. 

Parterna slutför sin talan.  

Förhandlingen förklaras avslutad. 
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Galoppöverdomstolen fattar följande  

BESLUT (att meddelas den 20 september 2021) 

Svensk Galopp uppger att Ulrika Holmquists störning av Fredrik Jantetzkys häst endast sker ca 400 m 

före mål. Svensk Galopp åberopar vad Fredrik Janetzky uppgav i lokala galoppdomstolen, att han anser 

att Ulrika Holmquist styr utåt i banan och att han därmed tvingas att ta upp sin häst. 

Ulrika Holmquist har uppgivit bl.a.: Hästarna kom in på upploppet. Hennes häst går framåt. Den går ut 

”lite” i banan men är aldrig i kontakt med Fredrik Janetzkys häst. Hennes häst ”går inte in” framför 

Fredrik Janetzkys häst som ”tröttnade”. Fredrik Janetzky behövde inte ta upp sin häst. Hon anser inte 

att hon gav Fredrik Janetzkys häst otillräckligt rum när hon bytte spår. 

Galoppöverdomstolens bedömning 

Galoppöverdomstolens prövning gäller händelsen ca 400 m före mål med hänsyn till hur Svensk Galopp 

har bestämt sin talan i Galoppöverdomstolen. Av filmerna från löpningen framgå att Ulrika Holmquist 

ca 400 m före mål inte håller sitt spår utan går utåt i banan varvid hennes häst hindrar Fredrik Janetzkys 

häst. Detta framgår bl.a. av att Fredrik Janetzkys häst böjer på halsen utåt. Att Fredrik Janetzkys häst 

skulle ha tröttnat vederläggs av filmerna enligt vilka Fredrik Janetzkys häst tar del i ridningen för 

prisplacering på upploppet. Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolens bedömning att Ulrika 

Holmquists häst stör Fredrik Janetzkys häst ca 400 m före mål varvid Ulrika Holmquist handlar 

oaktsamt. 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att ridförbudet ska 

gälla den 29 september 2021. 

Med hänsyn till utgången i överklagade ärendet ska Ulrika Holmquists yrkande om ersättning för 

ombudsarvode lämnas utan bifall. 

Ulrika Holmquist ska med hänsyn till utgången i överklagade ärendet betala överklagandeavgift med 

fyratusen (4 000) kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, kronofogden Gisela Jardby och 

verkställande direktören Christer Segner. Enhälligt. 

 

 


