Dansk Galops Appeldomstol
Dansk Galops Appeldomstol blev nedsat den 29. oktober 2022 med henblik på at behandle den af
amatørrytter Emilia Hvitved indgivne anke af afgørelse truffet den 22. september 2022 af Aalborg
Væddeløbsbanes Dommerkomité, ifølge hvilken Emilia Hvitved idømtes en løbsdags udelukkelse
for i løb 4, Aalborg Store Handicap, på hesten ALLI CAT at have trængt andre deltagende heste i
løbet.
I appeldomstolen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring og Peter Knudsen.
For appeldomstolen forelå:
-

Rapport fra Aalborg Væddeløbsbanes Dommerkomité
Optagelser af løb 4 herunder optagelser med banens interne kamera

Følgende personer afgav forklaring for appeldomstolen: løbsdommer Søren Mogensen, lærling
Susanne Lyseng og jockey Sara Slot. Emilia Hvitved havde afgivet forklaring telefonisk til Peter
Knudsen.
Af løbsfilmene fremgår det, at ALLI CAT/Emilia Hvitved fra startspor otte indenfor de første par
hundrede meter af løbet mod første sving trækker flere spor indad i banen og derved ifølge
appeldomstolen generer de indvendigt liggende heste, hvis ryttere bliver nødsaget til at tage op i
deres heste.
KENDELSE
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 amatørrytter Emilia Hvitved har handlet uagtsomt og ved sin ridning generet
ITOLDYOUSO/Nicolaj Stott, ARAKA LI/Susanne Lyseng og SIR ANTONELLI/Kelvin Belcourt
og derved overtrådt § 27 i løbsreglementet.
Den af Aalborg Væddeløbsbanes Dommerkomité fastsatte straf stadfæstes. Amatørrytter Emilia
Hvitved idømmes én dags udelukkelse gældende på første galopdag på Aalborg Væddeløbsbane i
2023.

Klampenborg den 2. november 2022
Nicholas Cordrey, Kim Dyhring og Peter Knudsen

