
Dansk Galops Appeldomstol 

 

 

nedsat den 16. oktober 2021 med henblik på at behandle jockey Per-Anders Gråbergs anke af 

Klampenborg Galopbanes Dommerkomité trufne beslutning den 2. oktober om at idømme Per-Anders 

Gråberg tre dages udelukkelse for i Dansk Galops Auktionsløb på hesten ETERNITY TREE at have 

trængt ORKANEN TORKDAHL (Frederick Salvador). Hestene var henholdsvis 4. og 11. i mål. 

 

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

 

For Appeldomstolen forelå: 

 

- Dommerrapport fra Klampenborg Galopbanes Dommerkomité 

- Løbsfilm fra FastTrackRacing 

 

Medlemmer af Klampenborg Galopbanes Dommerkomité Nicholas Cordrey og Kim Dyhring var 

fremmødt og afgav forklaring. Endvidere afgav jockey Per-Anders Gråberg forklaring. 

 

Af Klampenborg Galopbanes Dommerkomités rapport fremgår det, at jockey Frederick Salvador 

indberettede, at han blev generet ca. 200 meter efter start, hvor Per-Anders Gråberg trak ud foran ham, 

så han måtte tage kraftigt op i sin hest. Dommerkomitéen vurderede, at Per-Anders Gråberg uagtsomt 

generede Frederick Salvador, og idømte Per-Anders Gråberg tre dages udelukkelse (forhøjet 

præmiesum og gentagelsestilfælde). Dommerkomitéen vurderede desuden, at ORKANEN 

TORKDAHL ikke ville have været foran ETERNITY TREE, i mål, hvis den ikke var blevet generet og 

fastholdt derfor løbets resultat. 

 

Per-Anders Gråberg blev afhørt og forklarede, at han fulgte den foran liggende GIANT FORTUNE 

udad i banen, da banen indvendigt var meget blød. Der var efter hans mening tale om mindre genering, 

som skete meget tidligt i løbet og ingen betydning fik for løbets resultat. Han appellerede derfor til, at 

staffen blev nedsat. 

 

 

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 løbsfilmene og de afgivne forklaringer finder Dansk Galops Appeldomstol det 

godtgjort, at jockey Per-Anders Gråberg ved sin ridning generede ORKANEN TORKDAHL/Frederick 

Salvador og derved har overtrådt § 27 i løbsreglementet. Dommerkomitéen vurderer, at det passerede 

ikke havde indflydelse på løbets resultat.  

  



Den af Klampenborg Galopbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Jockey Per-Anders Gråberg 

idømmes tre dages udelukkelse gældende den 27., 28. og 31. oktober 2021.  

 

Ankegebyret kr. 2.000 opretholdes. 

 

 

Klampenborg, den 16. oktober 2021. 

 

 

............................. ................................... .................................. ……………………... 

   Peter Knudsen     Ib Müllertz       Peter Rolin Hans Erik Westerberg

  


