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Sag 1 

 

Appeldomstolen blev nedsat den 17. juli 2021 med henblik på at behandle jockey Frederick 

Salvadors anke af Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité trufne beslutning den 6. juli om at 

idømme Frederick Salvador to dages udelukkelse for i Grand Cup på hesten ARISTOTELES at 

have redet uagtsomt og derved generet DAUREHØJ CARLRAS og HONGKONG YOB. 

 

I Dansk Galops Appeldomstol: Nicholas Cordrey, Peter Knudsen og Klaus Melby. 

 

For Appeldomstolen forelå: 

 

- Dommerrapport fra Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité 

- Løbsoptagelser fra Fasttrackracing og fra Jydsk Væddeløbsbanes interne kameraer 

 

Medlem af Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité Jesper Brendholdt var fremmødt og afgav 

forklaring.  

 

Endvidere afgav jockey Frederick Salvador forklaring.  

 

Dommer Jesper Brendholdt forklarede ved gennemgang af løbsfilmene, at ARISTOTELES kort før 

indgangen til sidste sving rider sin hest op i et halvt spor mellem indvendigt placerede 

HONGKONG YOB og udvendigt placerede DAUREHØJ CARLRAS og efter dommerkomitéens 

opfattelse derved generer de to heste.  

 

Jockey Frederick Salvador forklarede, at DAUREHØJ CARLRAS trak udad i banen og derved gav 

mulighed for, at han kunne ride op imellem DAUREHØJ CARLRAS og HONGKONG YOB. 

Frederick Salvador mente ikke, at han generede nogen ved sin ridning. Han fremhævede derimod, 

at Nicolaj Stott på DAUREHØJ CARLRAS, da ARISTOTELES var redet op indvendigt for 

DAUREHØJ CARLRAS, red indad i banen og derved generede ARISTOTELES. 

 

K E N D E L S E: 

 

Ifølge § 27 i kapitel 6 i Skandinavisk reglement for galopløb fremgår det, at ”rytteren skal ride 

sådan, at de øvrige deltagende ryttere og heste ikke generes eller udsættes for fare gennem 

trængning, sporskifte uden tilstrækkelig plads, pludselig nedsættelse af tempo eller på anden måde 

ved uagtsom ridning. Rytteren må i det hele taget undgå at ride sin hest på en uagtsom måde.”  

 

På baggrund af optagelserne med Jydsk Væddeløbsbanes interne kameraer finder Appeldomstolene 

det godtgjort, at jockey Frederick Salvador ved sin ridning har overtrådt § 27 i løbsreglementet.  

  

Den af Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Jockey Frederick Salvador 

idømmes to dages udelukkelse gældende den 3. august 2021 og den 20. august 2021.  

 

 

Klampenborg, den 17. juli 2021. 

 

Nicholas Cordrey, Peter Knudsen, Klaus Melby 


