
 

Dansk Galops Appeldomstol 
 

 

Dansk Galops Appeldomstol nedsattes den 10. juni 2022 med henblik på at behandle jockey Carlos 

Lopez anke af Klampenborg banes Dommerkomité trufne beslutning den 16. april, om at idømme 

Carlos Lopez én dags udelukkelse for i løb 3 Tuborg Åbningsløb 2022 at have redet i strid med 

bestemmelserne om brug af pisk på BOLIVAR ROADS, ved at bruge tøjlerne til at drive hesten 

med (SRG kap. 6 § 31).  

 

I Dansk Galops Appeldomstol: Peter Knudsen, Jesper Brendholdt og Kim Dyhring.  

For Appeldomstolen forelå: 

 - Dommerrapport fra Klampenborg Galopbanes Dommerkomité 

 - Løbsfilm  

- Klage fra BOLIVAR ROADS træner Francisco Castro med krav om erstatning for 

præmieforskellen på første- og andenpladsen. 

 

Medlem af Klampenborg Galopbanes Dommerkomité Nicholas Cordrey var fremmødt og afgav 

forklaring. Endvidere afgav jockey Carlos Lopez forklaring.  

 

Dommer Nicholas Cordrey forklarede, at der i forbindelse med nye piskeregler ved sæsonstart 2022 

var en orientering af rytterne før løbene, med forklaring på hvad de nye regler indebar, hvor blandt 

andre Carlos Lopez var til stede. Dette betød bl.a., at der skulle rides med begge hænder på hestens 

manke og hals, idet det dog accepteredes at ”løfte” hesten ved at tage tøjlerne ud til siden at op til et 

par gange i opløbet. Dommerkomiteen vurderede, at Carlos Lopez have gjort dette 8-9 gange og at 

han samtidig havde brugt tøjlen til drivning. Det vurderedes endvidere, at hestens placering derved 

blev forbedret, hvorfor den deklasseredes fra første- til andenpladsen. 

Jockey Carlos Lopez forklarede, at hestens tøjle var meget tyk og at han tabte den 3-4 gange, fordi 

den var svær at holde fast på. Han mente ikke at have drevet hesten med tøjlerne. Han gjorde 

samtidig opmærksom på, at rytterne på det tidspunkt havde klaget over de nye regler. 

 

K E N D E L S E: 

 

På løbsdagen var bestemmelsen om brug af pisk ifølge § 31 i kapitel 6 i Skandinavisk reglement for 

galopløb således formuleret: ”Pisk må anvendes til at afværge en farlig situation. Pisken må ikke 

vinkles opad mod hestens øjne og ører. Med piskeslag sidestilles slag med hestens tøjler, rytterens 

arme og hænder. Under løbene skal rytteren ride med begge hænder på hestens manke og hals. Fra 

200 meter før målstregen må rytteren ikke skifte pisken fra den ene hånd til den anden medmindre 

en situation som anført i første sætning foreligger.” 

 

Kort efter løbsdagen ændredes reglen i det skandinaviske reglement, bl.a. efter henvendelser fra 

rytterne, på en måde, så den omhandlede situation kunne være bedømt anderledes af en lokal 

dommerkomité. 

 

På baggrund af løbsfilmene og de afgivne forklaringer finder Dansk Galops Appeldomstol det 

godtgjort, at jockey Carlos Lopez ved sin ridning har overtrådt § 31 i løbsreglementet samt herved 



forbedrer hestens placering, og at Klampenborg Galopbanes Dommerkomités afgørelse vedr. løbet 

stadfæstes.  

 

Imidlertid lægger Appeldomstolen også vægt på, at reglen kort efter ændredes og at udelukkelser 

for tilsvarende forseelser i Sverige er trukket tilbage. 

 

I den anledning ophæves den fastsatte udelukkelse og Carlos Lopez tilkendes halvdelen af sine 

sagsomkostninger, svarende til NOK 2.800,- plus moms . 

 

Som følge af kendelsen afvises det af træner Francisco Castro indbragte erstatningskrav på kr. 

25.000 (svarende til differencen mellem løbes første og andenpræmie). 

 

Ankegebyret bortfalder.  

 

Klampenborg, den 13. juni 2022.  

 

Peter Knudsen, Jesper Brendholdt, Kim Dyhring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


