
 

Dansk Galops Appeldomstol 

 

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 

 
 

Sag 2 

 

Appeldomstolen blev nedsat den 17. juli 2021 med henblik på at behandle amatørrytter Lucas 

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

Lucas Olsen én dags udelukkelse for i Fabinho Handicap at have tildelt MASSÈ slag med pisken 

med for hård kraft. 

 

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

 

For Appeldomstolen forelå: 

 

- Dommerrapport fra Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité 

- Løbsoptagelser fra Fasttrackracing 

- Fotos af hesten MASSÉ. 

 

Medlem af Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité Jesper Brendholdt var fremmødt og afgav 

forklaring.  

 

Af løbsfilmen fremgår det, at Lucas Olsen i opløbet tildeler MASSÉ to slag med pisken, som 

rammer hestens bagpart. Af fotos taget af MASSÉ efter løbet kan man se mærker efter slagene, og 

at hesten er hævet efter piskeslagene. 

 

Ifølge § 31 i kapitel 6 i Skandinavisk reglement for galopløb må ”pisk anvendes til lettere drivning 

og som hjælpemiddel til at holde sit spor. Piskeslag til lettere drivning kan sammenlignes med slag 

med hestens tøjle eller rytterens arm og hånd. Pisk må ikke anvendes med større kraft”. 

  

K E N D E L S E: 

 

På baggrund af løbsfilmen og fotos af MASSÉ finder Dansk Galops Appeldomstol, at amatørrytter 

Lucas Olsen har anvendt sin pisk med unødig hård kraft, og at § 31 i kapitel 6 i løbsreglementet 

dermed er overtrådt.  

  

Den af Jydsk Væddeløbsbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Amatørrytter Lucas Olsen 

idømmes én dags udelukkelse gældende tirsdag den 20. juli 2021.  

 

 

Klampenborg, den 17. juli 2021. 

 

Nicholas Cordrey, Peter Knudsen, Klaus Melby 

 
 



Sag 3 

 

Appeldomstolen blev nedsat den 20. juli 2021 med henblik på at behandle jockey Nicolaj Stotts 

anke af Klampenborg Galopbanes Dommerkomités trufne afgørelse den 8. august 2021 om at 

idømme Nicolaj Stott seks løbsdages udelukkelse for i Dansk Derby på hesten GO ON CARLRAS 

at gave generet IRON CARLRAS, som derved generede to andre heste. 

 

I appeldomstolen: Jesper Brendholdt, Peter Knudsen, Ib Müllertz, Peter Rolin og Hans Erik 

Westerberg. 

 

For appeldomstolen forelå: 

 

- Rapport fra Klampenborg Galopbanes Dommerkomité 

- Jockey Nicolaj Stotts ankeskrivelse 

- TV-optagelser af Dansk Derby herunder fra dronekamera samt fra to kameraer, som var 

opstillet på Klampenborg Galopbane 

Af dommerrapporten fra løbsdagen fremgår, ”at dommerkomitéen undersøgte en episode midt i 

opløbet mellem Nicolaj Stott (GO ON CARLRAS) og Carlos Lopez (IRON BUTTERFLY), der var 2. 

og 1. gennem mål. Jockey Carlos Lopez forklarede, at Nicolaj Stott pressede ham ind ad, så han var 

nødt til at skifte flere spor, og herved selv blev presset ind foran Andreas Tapia Dalbark (HABLA), 

fjerde gennem mål, og Per-Anders Gråberg (PALM SPRINGS) femte gennem mål. Nicolaj Stott 

forklarede, at hans hest blev bange for noget udvendigt for den, måske på tilskuerpladserne, og at 

han mente, han gjorde hvad han kunne for at rette den op. Per-Anders Gråberg forklarede, at han 

blev generet af den udvendigt kommende IRON BUTTERFLY, og at han muligvis mister 4. pladsen 

herved, men at han ikke kunne have været foran hverken Carlos Lopez eller Nicolaj Stott, selvom 

han ikke var blevet generet. Dommerkomitéen finder, at Nicolaj Stott trækker ind ad og herved 

generer Carlos Lopez, som herved kommer til at genere Andreas Tapia Dalbark og Per-Anders 

Gråberg. Dommerkomitéen vurderer ikke, at Andreas Tapia Dalbark eller Per-Anders Gråberg 

kunne have været foran Nicolaj Stott i mål, hvis de ikke var blevet generet. Nicolaj Stott idømmes 6 

dages udelukkelse for ukorrekt ridning”. 

 

Følgende personer afgav forklaring for appeldomstolen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring og Nicolaj 

Stott. 

 

Kim Dyhring og Nicholas Cordrey fremviste løbsfilmene og kom uddybede forklaringer til 

dommerrapporten. De oplyste desuden, at Klampenborg Galopbanes Dommerkomité indstillede til 

appeldomstolen, at den idømte en skærpet straf, idet det var deres vurdering, at Nicolaj Stotts 

ridning var på grænsen til farlig ridning. 

 

Jockey Nicolaj Stott forklarede, at hans hest blev forskrækket over en publikummers råben og 

fægten med armene og derfor løb ind ad i banen. Han bemærkede desuden, at hverken Carlos 

Lopes, Andreas Tapia Dalbark eller Per-Anders Gråberg måtte stoppe deres ridning, som følge af at 

GO ON CARLRAS løb indad i banen. Han appellerede til, at appeldomstolen idømte en mildere 

straf end seks dages udelukkelse. 

 



Appeldomstolen finder på baggrund af løbsfilmene det godtgjort, at GO ON CARLSRAS i opløbet 

trænger indad og derved generer IRON BUTTERFLY, som derved presses ind foran HABLA og 

PALM SPRINGS.  

 

Appeldomstolen er ligeledes enig med Klampenborg Galopbanes Dommerkomité i, at Nicolaj Stotts 

ridning må karakteriseres som groft uagtsom, som potentielt kunne have medført en farlig situation. 

Appeldomstolen afviser det af jockey Nicolaj Stott fremførte anbringende om, at det passerede 

skyldes råberi og gestikuleren fra en publikummer. Appeldomstolen bemærker således, at det af 

løbsfilmene fremgår, at Nicolaj Stott, lige før GO ON CARLRAS trækker indad i banen, ser sig til 

højre, hvor IRON BUTTERFLY avancerer, og at han derpå læner sig til højre og med højre tøjle 

samtidig rider hesten indad i banen. 

 

Appeldomstolen skal desuden bemærke, at det er appeldomstolens vurdering, at hverken PALM 

SPRINGS eller HABLA ville have været foran GO ON CARLRAS i mål, hvis ikke trængningen 

havde fundet sted. Appeldomstolen er således enig med Klampenborg Galopbanes Dommerkomité 

i, at der ikke skulle foretages deklassering eller diskvalifikation af GO ON CARLRAS, jf. 

Skandinavisk Reglement kapitel 7 § 8. 

 

KENDELSE: 

 

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 af løbet finder Appeldomstolen det godtgjort, at Nicolaj Stott ved sin 

ridning har overtrådt § 27 i reglementet. Som følge heraf idømmes jockey Nicolaj Stott fem 

løbsdages udelukkelse, som er i overensstemmelse med de vejledende straffesatser. Ved 

straffastsættelsen er der taget hensyn til, at der er tale om gentagelsestilfælde.  

 

Udelukkelsen er gældende følgende dage: den 29. august, den. 1., 4., 5., og 12. september 2021.  

 

 

Ankegebyret kr. 2.000 fastholdes. 

 

 

Klampenborg den 20. august 2021 

 

 

Jesper Brendholdt       Peter Knudsen       Ib Müllertz       Peter Rolin       Hans Erik Westerberg 

 


