
Dansk Galops Appeldomstol 

 

Dansk Galops Appeldomstol blev nedsat den 5. august 2022 med henblik på at behandle den af 

jockey Nicolaj Stott indgivne anke af afgørelse truffet den 23. juli 2022 af Klampenborg 

Galopbanes Dommerkomité, ifølge hvilken Nicolaj Stott Lopez idømtes to løbsdages udelukkelse 

for i løb 2, Produce Stakes, at have vejet tilbage med 1 kg overvægt (58 ½ kg). Straffen var fastsat 

under hensyntagen til, at Nicolaj Stott tidligere på året var idømt straf for overtrædelse af regler om 

ridevægt. Dommerkomitéen havde endvidere besluttet, at Nicolaj Stotts fremtidige mindste 

ridevægt var 58 ½ kg. 

I appeldomstolen: Jesper Brendholdt, Peter Knudsen og Peter Rolin. 

For appeldomstolen forelå: 

- Rapporten fra Klampenborg Galopbanes Dommerkomité. 

- Jockey Nicolaj Stotts e-mail af 28. juli til Dansk Galops Appeldomstol 

Følgende personer afgav forklaring for appeldomstolen: løbsdommmer Nicholas Cordrey, 

vægtforstander Rikke Bay Torp og jockey Nicolaj Stott. 

Løbsdommer Nicolas Cordrey afgav forklaring om behandlingen af sagen i Klampenborg 

Galopbanes Dommerkomité og oplyste bl.a., at straffen var fastsat i overensstemmelse med de 

vejledende straffesatser, som er vedtaget af den Skandinaviske Reglementskomité. 

Vægtforstander Rikke Bay Torp afgav forklaring om proceduren for rytternes tilbagevejning og om 

tilbagevejningen af Nicolaj Stott efter løb 2, Produce Stakes. 

Jockey Nicolaj Stott anførte, at der måtte være sket en fejl ved tilbagevejningen efter løb 2 og 

henviste til, at han i løb 4 på den pågældende dag havde vejet tilbage med 58 kg uden problemer. 

Rikke Bay Torp anførte over for dette, at Nicolaj Stott ved forvægten i vinderpaddocken i 

forbindelse med løb 4, hvor Nicolaj Stott skulle ride 58 kg, ikke havde vejet tilbage med 58 kg men 

med 58,4 kg. og dermed indenfor det halve kilos difference, som er tilladt. 

 

KENDELSE 

Ifølge kapitel 6, § 12, i Skandinavisk Reglement fremgår det, at vægten ved tilbagevejning i al 

væsentlighed skal være den samme som ved udvejningen. Undervægt på 0,5 kg eller mere skal 

rapporteres til den lokale dommerkomité.  Af de vejledende straffesatser fremgår, at overvægt på 

mellem 0,5 og 2,0 kg som udgangspunkt straffes med bøde på kr. 1.500, hvis rytteren ikke tidligere 

har overtrådt vægtbestemmelserne, medens straffen er 2 dages udelukkelse ved gentagelsestilfælde. 

Endvidere skal den pågældende rytters minimumvægt hæves. 



 

For overtrædelse af reglerne i kapitel 6, § 12 i Skandinavisk Reglement for galopløb idømmes 

jockey Nicolaj Stott to dages udelukkelse, gældende den 20. og den 21. august. Nicolaj Stotts 

minimum ridevægt fastsættes til 58 ½ kg gældende til 5. december 2022, jf. kapitel 6, § 10.  

Ankegebyret kr. 2.000 fastholdes. 

 

Charlottenlund den 5. august 2022 

Jesper Brendholdt, Peter Knudsen og Peter Rolin 


