
Dansk Galops Voldgiftsret 

 

Sag 1. 

 

Dansk Galops Voldgiftsret nedsat den 8. august 2019 med henblik på at behandle jockey Carlos 

Lopez’ anke af Jydsk Væddeløbsbanes Voldgift trufne beslutning den 24. juli om at idømme Carlos 

Lopez tre dages udelukkelse samt en bøde på kr. 2.000 for at have meldt afbud til løbsdagen uden 

gyldig grund. 

 

I Dansk Galops Voldgiftsret: Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg. 

 

For Voldgiften forelå: 

 

- Voldgiftsrapport fra Jydsk Væddeløbsbanes Voldgiftsret 

- Ankeskrivelse af 29. juli fra advokat Dag Holmen 

- Skriftlig forklaring fra voldgiftsdommer Jesper Brendholdt 

- Skriftlig forklaring fra medarbejder i Dansk Hestevæddeløb Henrik Brendholdt 

- Afhøringsrapport vedr. træner Kaj Sørensen 

 

Af de afgivne forklaringer fremgår det, at Carlos Lopez forud for starterklæringsdagen den 17. juli 

telefonisk var blevet kontaktet af træner Kaj Sørensens ægtefælle Joan Sørensen, som forklarede, at 

Carlos Lopez havde accepteret ridt på HEADSCARF. Ifølge Joan Sørensen havde Carlos Lopez 

ikke taget forbehold. Kaj Sørensen havde derfor starterklæret HEADSCARF i løb 3 med Carlos 

Lopez som rytter. 

 

Sportssekretær Henrik Brendholdt forklarer, at han ved starterklæringen gjorde træner Torben 

Christensen, som manglede en rytter til SNATTY DANCER i løb 5, opmærksom på, at Carlos 

Lopez ikke havde ridt i dette løb, hvorfor Lopez blev sat på denne hest. Senere blev Henrik 

Brendholdt opmærksom på, at Jägersro har ”Lunchløb” samme dag, som JVB har løb fra kl. 17, og 

at Carlos Lopez havde ridt på Jägersro. Han ringede derfor til Lopez, som svarede, at han godt 

kunne nå til Jydsk Væddeløbsbane efter løbene på Jägersro. På løbsdagen fik Henrik Brendholdt at 

vide, at Lopez via SMS til træner Torben Christensen havde meldt afbud til løbene på Jydsk 

Væddeløbsbane. Der arrangeredes herefter rytterskifte på HEADSCARF og SNATTY DANCER. 

 

Voldgiftsdommmer Jesper Brendholdt forklarede, at han kl. 17 ved løbsdagens begyndelse afhørte 

Carlos Lopez telefonisk. Lopez oplyste i telefonen, at hans ven, som skulle have kørt ham til 

Aarhus, var blevet forhindret. Senere i samtalen fortalte Lopez, at han var blevet stoppet af det 

danske politi ved Øresundsbroen. Jydsk Væddeløbsbanes Voldgiftsret fandt, at Carlos Lopez burde 

have sikret sig, at det var praktisk muligt for ham at ride på Jägersro og Jydsk Væddeløbsbane 

samme dag og havde derfor idømt ham tre dages udelukkelse og en bøde på kr. 2.000. 

 

Carlos Lopez v. advokat Dag Holmen anfører, at han ikke havde indgået bindende aftale om ridt på 

Jydsk Væddeløsbane den 24. juli men alene accepteret ridt med forbehold for, at det ville være 

praktisk muligt at nå frem i rette tid. Carlos Lopez havde forsøgt så godt det kunne lade sig gøre at 

arrangere, at han kunne frem i tide. Hans plan A var at følges med en dansk jockeykollega fra 

Jägersro til Aarhus, men denne kollega valgte imidlertid at afstå fra sine ridt på Jägersro. Plan B var 

at få en ven til at køre sig til Aarhus, men vennen skulle på arbejde og kunne derfor heller ikke 



hjælpe. Lopez finder desuden, at løbsarrangøren har et selvstændigt ansvar for at forhindre, at 

jockeyer kommer i en situation, hvor det er umuligt at overholde aftaler om ridt på to baner samme 

dag. Løbsarrangøren har været den af parterne, som været bedst kendt med afstanden mellem 

Jägersro og Jydsk Væddeløbsbane. 

 

K E N D E L S E: 

 

Voldgiftsretten bestemmer, at den af Jydsk Væddeløbsbanes Voldgiftsret trufne afgørelse ændres 

således, at udelukkelsen af Carlos Lopez ophæves, hvorimod den idømte bøde på kr. 2.000 

stadfæstes.  Straffen er fastsat under hensyntagen til, at der er tale om en førstegangsforseelse. 

 

Ankegebyret kr. 2.000 bortfalder. 

 

Klampenborg, den 8. august 2019. 

 

Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg 

 

 

Sag 2.  

 

Dansk Galops Voldgiftsret nedsat den 8. august 2019 med henblik på at behandle jockey Nicolaj 

Stotts anke af Klampenborg Galopbanes Voldgift trufne beslutning den 27. juli om at idømme 

Nicolaj Stott én dags udelukkelse samt en bøde på kr. 2.000 for i løb fire (Handicap klasse 3) på 

hesten WHY NOT at have trængt KIIN KIIN/Josefine Landgren i opløbet. Straffen var fastsat under 

hensyntagen til, at der var tale om gentagelsestilfælde, idet jockey Nicolaj Stott den 25. maj på 

Jydsk Væddeløbsbane og den 26. maj på Klampenborg Galopbane var idømt straffe for ”ukorrekt 

ridning”. 

 

I Dansk Galops Voldgiftsret: Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg. 

 

For Voldgiften forelå: 

 

- Voldgiftsrapport fra Klampenborg Galopbanes Voldgiftsret 

- Løbsfilm fra FastTrack 

 

Medlem af Klampenborg Galopbanes Voldgift Nicholas Cordrey var fremmødt og afgav forklaring. 

Endvidere afgav jockey Nicolaj Stott forklaring. 

 

K E N D E L S E: 

 

På det foreliggende grundlag konstaterer Voldgiftsretten, at jockey Nicolaj Stott midt i opløbet 

bruger sin pisk på højre side af WHY NOT, som brækker nogle spor udad i banen og derved 

trænger KIIN KIIN. Voldgiften finder, at jockey Nicolaj Stott ikke gør tilstrækkeligt for at undgå 

trængningen. 

  

Den af Klampenborg Galopbanes Voldgiftsret fastsatte straf stadfæstes. Jockey Nicolaj Stott 

idømmes én dags udelukkelse gældende søndag den 1. september 2019 samt en bøde på kr. 2.000.  

 



Ankegebyret kr. 2.000 opretholdes. 

 

Klampenborg, den 8. august 2019. 

 

Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg 

 

 

Sag 3. 

 

Dansk Galops Voldgiftsret nedsat den 8. august 2019 med henblik på at behandle jockey Elione 

Chavez’ anke af Klampenborg Galopbanes Voldgift trufne beslutning den 13. juli om at idømme 

Elione Chavez to dages udelukkelse for i løb fem (Klampenborg Classic) på hesten TALISMAN at 

have generet FREESTYLER/Shane Karlsson i begyndelsen af opløbet.  

 

I Dansk Galops Voldgiftsret: Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg. 

 

For Voldgiften forelå: 

 

- Voldgiftsrapport fra Klampenborg Galopbanes Voldgiftsret 

- Løbsfilm fra FastTrack 

- To fotos indsendt af Elione Chavez 

 

Medlem af Klampenborg Galopbanes Voldgift Nicholas Cordrey var fremmødt og afgav forklaring. 

Endvidere afgav Elione Chavez ved dennes ægtefælle Dina Danekilde telefonisk forklaring. 

 

K E N D E L S E: 

 

På det foreliggende grundlag konstaterer Voldgiftsretten, at TALISMAN trænger FREESTYLER 

ved indgangen til opløbet men at dette ikke har indflydelse på løbets resultat, idet FREESTYLER 

var først i mål. 

  

For forseelsen idømmes jockey Elione Chavez en løbsdags udelukkelse gældende den 24. august 

2019. Straffen er fastsat under hensyntagen til, at der er tale om gentagelsestilfælde, idet jockey 

Elione Chavez ved løbene den 25. maj på Klampenborg Galopbane var idømt straf for trængning af 

konkurrerende hest.  

 

Ankegebyret kr. 2.000 bortfalder. 

 

Klampenborg, den 8. august 2019. 

 

Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik Westerberg 

 


