
Rapport från LGD, Jägersro 2022-08-26 
 
Väder:    Solsken, vindstilla, +27 c. Bana: God  
Lok. galoppdomstol:  Larissa Tandari (ordförande), Maria Bendroth (ledamot), 

Christer Larsen (ledamot), Bo Gunnar Paulsson (ledamot).  
SG:s representant:  Dennis Madsen 
Tävlingsledare:  Stefan Jönsson 
Veterinär:    Emma Björk 
 
Test på hästar:  Lopp 2, nr 4 Pusjkin 

Lopp 6, nr 8 Carter 
 
Det utfördes alkotest på samtliga ryttare. Samtliga prov utan anmärkning.  
 
Kval, 
Galoppdomstolen godkände ryttarbyte på häst nr 1 Lets Go Carlras från Nicolaj Stott till 
Jacob Johansen.  
 
Häst nr 2 Adios Amigo ströks, kom lös före start. 
 
Häst nr 4 Waiting For Love bortvisades från start. 
  
Noterades att häst nr 5 Hasard De Faust är brun och valack. 
 
Lopp 1, 
Galoppdomstolen noterade att lärling Malva Blademo (nr 2 Tussilago Farfara) cantrade till 
start utan att ha fötterna i stigbyglarna. Hördes Blademo som uppgav att hästen hade varit 
besvärlig på väg upp till banan och knockat träckaren och att hon inte hann få fötterna i 
byglarna. Förklaringen noterades. 
 
Lopp 2, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att jockey Maikel Narvaez 
Bravo (nr 1 Sea Lieutenant) vägde in med mer än ett halvt kilos övervikt. För att ha vägt in 
med mer än 0,5 kg övervikt dömdes Narvaez Bravo till ridförbud två dagar (20220911 & 
0913) samt att hans minimivikt höjdes till 56 kg (upprepad förseelse). SRG 6:12, 8:16.3 
SRG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att jockey Elione Chaves (nr 4 
Pusjkin) vägde in med 4 kgs övervikt. Chaves uppgav att han hade lämnat ut två sadlar 
med samma nummer med olika vikt, och därför satt namnlappar på dessa. 
Galoppdomstolen bedömer att Chaves inte kan lastas för det inträffade. Kallades Castro 
som inte infann sig. Dömdes Castro till böter 1 000 kr för att inte ha kontrollerat sadeln. 
SRG 6:1.4, 6:12.  
 
Lopp 6, 
Häst nr 7 Step Aside bortvisades från start. 
 
Lopp 7,  
Noterades att häst nr 4 Gulfstream Tiger blödde från munnen när den kom i mål. Hördes 
jockey Per-Anders Gråberg som uppgav att hästen hade bitit sig i tungan. Detta 
bekräftades av veterinär som kontrollerade hästen efteråt. Ingen ytterligare åtgärd. 
 



Lopp 8,  
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Michelle Rosenqvist (nr 3 Argos) att hennes 
häst kändes halt på upploppet och att hon därför slutade ”rida”. Förklaringen noterades. 
 
Häst nr 1 Party Time avstannades och utgick ur löpningen. 
 
 
 
 
  
 
 
 


