
Dansk Galops Appeldomstol 

 

 

nedsat den 6. november 2021 med henblik på at behandle jockey Oliver Wilsons anke af Klampenborg 

Galopbanes Dommerkomité trufne beslutning den 30. oktober om at idømme Oliver Wilson én dags 

udelukkelse for i løb 1 Firm Management 2-års Maidenserien på hesten NEVER PASS ME at have 

generet PACO (Elione Chaves). Hestene var henholdsvis første og anden 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 Elione Chaves og jockey Oliver Wilson 

forklaring. 

 

Dommerne Kim Dyhring og Nicholas Cordrey gennemgik løbsfilmen, hvoraf det fremgår, at NEVER 

PASS ME/Oliver Wilson ved udgangen af opløbssvinget trækker udad i banen, og at jockey Elione 

Chaves (PACO), der lå placeret i et spor udvendigt for NEVER PASS ME, derpå tager sin op i sin hest 

og fortsætter herefter sin ridning i et spor indvendigt for NEVER PASS ME. 

 

Jockey Elione Chaves forklarede, at han var blevet generet af NEVER PASS ME/Oliver Wilson, og 

derfor måtte tage op i sin hest i sin hest. Han forklarede videre, at PACO under ingen omstændigheder 

ville have kunnet været foran NEVER PASS ME i mål.  

 

Jockey Oliver Wilson forklarede, at han søgte udad i banen for at få et bedre spor i opløbet, og at der 

var god plads til, at Elione Chaves kunne være fulgt med udad uden at han behøvede at stoppe sin 

ridning. Han fremviste et tilsvarende eksempel fra et toårsløb i 2020, hvor dommerkomitéen ikke havde 

idømt nogen straf. 

 

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 Oliver Wilson ved sin ridning generede PACO/Elione Chaves og derved har 

overtrådt § 27 i løbsreglementet. Dommerkomitéen vurderer, at der er tale om en mild forseelse, som 

ikke havde indflydelse på løbets resultat.  



  

Den af Klampenborg Galopbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Jockey Oliver Wilson 

idømmes én dags udelukkelse gældende den 17. november 2021.  

 

Ankegebyret kr. 2.000 bortfalder. 

 

 

Klampenborg, den 6. november 2021. 

 

 

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

   Peter Knudsen     Ib Müllertz       Peter Rolin Hans Erik Westerberg

  


