Dansk Galops Appeldomstol
Dansk Galops Appeldomstol blev nedsat den 10. juni 2022 med henblik på at behandle jockey
Nicolaj Stotts anke af den af Fyens Væddeløbsbanes Dommerkomité trufne beslutning den 14. maj
2022 om at idømme Nicolaj Stott 1 dags udelukkelse for i løb 3, Karl K. Pedersens Mindeløb, på
hesten NORTHERN CARLRAS i strid med regler i Skandinavisk Reglement for Galopløb at have
generet WORRES WILLY (Susanne Lyseng). Hestene var henholdsvis 1. og 8. i mål.
I Dansk Galops Appeldomstol: Jesper Brendholdt, Kim Dyhring og Peter Knudsen.
For Appeldomstolen forelå:
-

Ankeskrivelse fra advokat Dag Holmen
Dommerrapport fra Fyens Væddeløbsbanes Dommerkomité
Løbsfilm fra FastTrackRacing inkl. droneoptagelser af hele løbet
Klage fra Claus Gregersen (ejer af HONGKONG YOB som deltog i det pågældende løb)

Medlem af Fyens Væddeløbsbanes Dommerkomité Nicholas Cordrey var fremmødt og afgav
forklaring. Endvidere afgav jockey Nicolaj Stott, lærling Susanne Lyseng og jockey Oliver Wilson
forklaring.
Løbsdommer Nicholas Cordrey gennemgik løbsfilmene, herunder optagelser med dronekamera, og
forklarede, at dommerkomitéen observerede, at WORRES WILLY (Susanne Lyseng) ind i
opløbssvinget snublede og helt mistede moment. Af løbsfilmene fremgår det, NORTHERN
CARLRAS på banens bagside ligger udvendigt for og tæt op af WORRES WILLY, som indvendigt
for sig har ARAKA LI (Jacob Johansen). Ind i opløbssvinget er NORTHERN CARLRAS gået lidt
frem i forhold til WORRES WILLY og en smule ind i banen. ET forben på WORRES WILLY
rammer det ene bagben på NORTHERN CARLRAS, hvilket forårsager at WORRES WILLY
snubler og Susanne Lyseng er tæt på at falde af hesten. Banens dommerkomité fandt, at Nicolaj
Stott burde have set sig for en ekstra gang over sin venstre skulder, ved indgangen til svinget, og at
§ 27 i kapitel 6 i reglementet dermed er overtrådt.
Jockey Nicolaj Stott forklarede, at han havde holdt sit spor, og at WORRES WILLY var blevet
presset ud i banen af ARAKA LI.
Lærling Susanne Lyseng forklarede, at hun var blevet presset af Nicolaj Stott på bagsiden, og at der
var vældig lidt plads til hendes hest, fordi der var heste både foran, udvendigt og indvendigt for
hende. Hun havde råbt til Nicolaj Stott for at advare ham. Da ARAKA LI kom op indvendigt for
hende, tog hendes hest igen biddet. Hun mente dog ikke, at hun var blevet trængt udad af ARAKA
LI, men det er muligt.
Jockey Oliver Wilson (VENTUARI), som var placeret bagved WORRES WILLY, forklarede, at
der blev redet meget tæt, og at NORTHERN CARLRAS går en smule indad i banen samtidig med
at WORRES WILLY tager ekstra fat om biddet og vil fremad.

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 Nicolaj Stott har handlet uagtsomt og ved sin ridning generet WORRES
WILLY (Susanne Lyseng) og derved har overtrådt § 27 i løbsreglementet.
Den af Fyens Væddeløbsbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Jockey Nicolaj Stott
idømmes 1 dags udelukkelse gældende den 25. juni 2022.
Ankegebyret kr. 2.000 opretholdes.
Klampenborg, den 10. juni 2022.
Jesper Brendholdt, Kim Dyhring, Peter Knudsen

