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Rapport från LGD på Bro Park 1 januari 2021

 Väder: mulet, +2C

Galoppdomstol: Mikael Tjernström (ordförande), Barry McGann (ledamot), Helena Gärtner (ledamot). 
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Berhardsson

Test häst:  
Kval häst nr 1 Snowfoot 
Lopp 5 häst nr 1 Sweet Sid

Test ryttare: 
Samtliga testade ryttare utan anmärkning.

Före tävlingarna kontrollerades hästpassen för samtliga startande hästar i lopp 3 och lopp 4. Konstaterades att för hästen Russell (lopp 4) saknades giltig
vaccination. Galoppdomstolen konstaterar att ett misstag begåtts av tränaren. Hästen ströks ur löpningen. Tränare Patrick Wahl döms till varning för att av honom
tränad häst saknar giltig vaccination. Allmänna Bestämmelser 9 §, RG 3:14, 5:16.3, 5:17, 6:1.7 och 8:15.1.

Lopp 2 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Louise Pettersson (Deceiving Looks) mot Emma Nordin (Bear Angel) för trängning cirka 150 m efter start. Av filmerna
framgår ej att trängning uppstår. Saken lämnades utan vidare åtgärd.

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterar att hästen Lushes Lashes vaccination är undermåligt dokumenterad. Tränare Roy Arne Kvisla dömdes till 1500 kr i böter RG 8:15 1.
Ärendet återupptas nästkommande tävlingsdag.  

Ulrika Holmquist anmälde att hästen Lushes Lashes uppträdde stressat.

Emma Nordin anmälde att hästen Heavenly Pulse hängde kraftigt utåt under löpningen.

Lopp 4 
Galoppdomstolen kallade tränare Maria Hagman-Eriksson (Cianti) som trots uppmaning ej inkommit med hästpasset. Hagman-Eriksson uppgav att hon glömt
passet hemma. Hagman-Eriksson dömdes till 1500 kr i böter RG 8:15 1. Ärendet återupptas nästkommande tävlingsdag. 

Galoppdomstolen noterade att Fabienne De Geer (Our Princess) slog sin häst i huvudet flera gånger i startboxarna. De Geer medgav förseelsen. Fabienne De Geer
dömdes till en dags avstängning (210117) för olämplig behandling av häst RG 8:18 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 5 
Galoppdomstolen mottog anmälan från tränare Therese Juneskans om att hästen Isidor Almqvist inkom med sårskada på ett bakben.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade att Ulrika Holmquist (Swinging of Venice) går kraftigt neråt i banan vilket utsätter invändiga ekipage för fara. Galoppdomstolen anser att
Holmquist ej gör något för att korrigera sin häst, vilket Holmquist medger. Holmquist medger dock ej att störning föreligger. Hördes invändig ryttare Angelika Berg
(Realize Rock) som ansåg sig störd. Ordningsföljden i mål anses ej ha påverkats. Ulrika Holmquist dömdes till en dags ridförbud (210117) för spårbyte utan
tillräckligt utrymme. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 7 
Galoppdomstolen konstaterade att hästen Capall (Malva Blademo) togs upp och utgick ur löpningen. Inget annat ekipage var inblandat i händelsen.  
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