
Notat 

vedr. 

korrespondance mellem Claus Gregersen og Dansk Galops bestyrelse 

efter generalforsamlingen den 24. maj. 
 

 

Claus Gregersen sendte følgende henvendelse til bestyrelsen den 27. maj 2021: 

 

”I forbindelse med generalforsamlingen og Nicl Elsass udsgan om, at jeg ikke havde styr på facts, 

og at william Segovia idlg Nick Elsass aldrig mere måtte eje eller omfås dyr, uanset størrelse på 

livstid, så hat jeg foreholdt William dette udsagn. 

Nick Elsass har således iflg William Segovia udtalt sig på en kedelig måde og offentligt hæng 

William Segovia ud. 

 

Jeg vedhæfter derfor et udskrift af den seneste Skrivelse fra Lansstyrelsen i Sverige.  

Det er ligeledes samme skrivelse som Baneforvalteren på Jagersro, rettede sig efter da man bag 

William Segovia om ikke at betræde banerne før dommen var overstået. 

Jeg vedlægger også skrivelse fra Svensk Galop, der med øjeblikkelig virkning i November 2020 

ophævede og beklagede et forbud som Dennis Madsen har været foregangsmand for, idet han 

absolut ikke kunne lide William. 

Dennis Madsen er ikke vellidt blandt nogen udlændinge i sporten i Sverige, og vi må jo konstatere 

at KG og nu og DG er af samme opfattelse. 

 

Se nu er der to måder og slippe ud af den knibe som Dansk Galop satte sig selv i, da man på 

Generalforsamlingen i høje vendinger påstod at jeg mere eller mindre talte usandt ligesom Nick 

Elsass meddelse omkring William Segovia havde karakter af injurier. 

Vi er derfor gået i tænkeboks, for som jeg ser det så kan man ikke have en bestyrelsesformand der 

direkte vildleder og misinformerer fremmødte på generalforsamlingen. 

 

1. Giv en offentlig undskyldning, således at fremmødte kan se, at vi ikke tlate usandt og at 

Udtalelsen omkring William var en stor fejl, og evt tillad William at på,normal vis og ansøge om en 

professionel træner licens og behandle den efter reglerne. 

 

2. I modsat fald kan en afgørelse og erstaningskrav evt rejses ved domstolene, for William Segovia 

vil så længe den slags rygter pågår ikke være i stand til at varetage træner jobs nogen steder. 

 

3. Nick Elsass påstod også at Svensk Galopp havde modsat sig at William Segovia kunne få licens i 

Danmark, hvilket blev afvist af Frederik Reuterskiøld i en tidligere mail som oå tilkendegiver at 

William dyreforbud var på et år.” 

 

 

Dansk Galops bestyrelse har den 31. maj 2021 svaret Claus Gregersen som følger: 

 

”Kære Claus Gregersen 

 

Hermed svar på dine anklagepunkter fremsat på Dansk Galops generalforsamling den 24. maj 

2021, under punktet eventuelt, samt svar på din nedenstående e-mail af 27. Maj 2021. 

Alt fremsat af dig som værende på vegne af William Segovia. 



 

Dansk Galop har modtaget e-mail den 19. maj 2021 fra administrationschef Helene Gärtner/Svensk 

Galopp, hvor hun skriver: 

 

”Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om djurförbud för William Segovia på obestämd tid, se bifogad 

fil.  

5 § Person som i något skandinaviskt land ådömts djurförbud tillåts inte hantera eller äga häst 

registrerad hos Skandinavisk Galopp. 

 
Den omtalte ”bifogad fil” er vedhæftede dom af 1. marts 2021 fra Länsstyrelsen.” 

 

Denne mailbesked og vedhæftede dom bekræfter, at dine fremsatte anklager imod Dansk Galop 

gennemgående er usande og ukorrekte, og du burde have undersøgt sagen, inden du på Dansk 

Galops generalforsamling og i mails anklager Dansk Galop på urigtig og urimelig vis, og kommer 

med usande oplysninger, til skade for alle parter, herunder William Segovia. 

 

De fremsendte oplysninger bekræfter, at dine fremsatte anklager og påstande bygger på 

ufuldstændige fakta af ældre dato, og dine konklusioner er på denne baggrund ubrugelige. 

 

Endvidere kan vi ligeledes afkræfte dine postulater på Dansk Galops generalforsamling om, at en 

af dig navngiven svensk træner skulle have William Segovia ansat, som værende usande. 

Dette er naturligvis bekræftet af træneren, som du påstod havde foretaget en ansættelse. 

 

Det er ærgerligt, at du bruger tid på at bringe udokumenterede rygter og usandheder til torvs, som 

skaber uro og tvivl blandt vor forenings medlemmer m.fl., og som vi herefter skal bruges tid på at 

undersøge og tilbagevise. 

 

Der var således korrekt, at Nick Elsass på generalforsamlingen udtalte, at du ikke havde styr på 

facts, og antydede at du talte usandt, og at du burde undersøge sagen før du udtalte dig. 

Der er ikke grundlag for at fremkomme med nogen undskyldning overfor William Segovia fra 

Dansk Galops side, som du kræver, men vi skal gerne beklage, at du ved dit indlæg på 

generalforsamlingen er kommet med ukorrekte udtalelser, og derved har skadet William Segovia. 

 

Vi betragter herefter emnet som uddebatteret. 

 

Med venlig hilsen 

Mogens Schougaard, næstformand 

 

 

Claus Gregersen har efterfølgende meddelt, at han vil lade domstolene afgøre, hvem der har ret. 

 

 

Den 2. juni 2021 

 


