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Rapport från LGD på Bro Park 12 december 2020

Väder: disigt +4C

Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Barry McGann (ledamot), Neil Grant (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Bernhardsson

Test häst:  
Lopp 2 häst nr 4 Joker Face 
Lopp 5 häst nr 2 Dudhsagar

Galoppdomstolen meddelades att tränarna Sigyn Dysell, Paul Fitzsimons och Annika Sjökvist ej har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt
tid. Samtliga dömdes till 500 kr i böter för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar (gällande från 200408 och tills
vidare). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder.

Återupptaget ärende från föregående tävlingsdag. Kallades tränare Elin Joelsson (häst nr 3 Poloniz) angående hästens svaga prestation. Joelsson infann sig ej.
Galoppdomstolen gör bedömningen att Poloniz ej visats i tävlingsmässigt skick. Poloniz belades med 30 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i
kvallöpning. RG 6:1/2, 7:1, 7:3

Kval  
Häst nr 5 Quebello bar järnskor runt om.

Lopp 2 
Kallades, men infann sig ej, tränare Paul Fitzimons angående att han ej nyttjat av SG tilldelad gästbox, och vidare ej anmält var hästen befann sig inför identifiering
och eventuell provtagning. Fitzimons dömdes till 1000kr i böter. RG 1:4, 8:14/1

Galoppdomstolen noterade en störning ca 650m före mål då Ulrika Holmquist (nr 12 Slightly Trendy) tvingas att ta upp sin häst. Hördes Holmquist som anger att
invändigt ekipage (nr 2 Zingaro Boy/ Christophe Lamy) kommer utåt i banan varav hon tvingas ta upp sin häst. Hördes Lamy som medgav förseelsen.
Ordningsföljden i mål anses ej ha påverkats. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. Galoppdomstolen dömer Christophe Lamy till en (1) dags ridförbud
(210101) för spårbyte som stört medtävlande. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterade att Giovanni Neri (nr 5 Behindnoone) använde sitt spö fler än tre ggr i drivande syfte. Hördes Neri som medgav förseelsen. Giovanni Neri
dömdes till en (1) dags avstängning (210101) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 6 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Ylva Brandt att hennes häst nr 1 Littleredcorvette inkom med näsblod. Littleredcorvette belades med startförbud
till dess att bifogat friskintyg kan uppvisas. RG 7:2/4 7:3

Lopp 7 
Häst nr 11 Red Spirit bortvisades från start. Red Spirit belades med 30 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3  
Tränare Roy Arne Kvisla döms till 1000kr i böter för att ha uppvisat en häst som ej fått tillräckligt med träning i startboxarna. RG 6:1/2, 8:15/1 SG:s riktlinjer för
påföljder

Lopp 8 
Galoppdomstolen noterade att Shane Karlsson (nr 5 Just Call Me Ella) inte red ut sin häst. Hördes Karlsson som hävdar att hästen inte galopperade korrekt efter att
den skiftat aktion in på upploppet. Förklaringen noterades. Ingen ytterligare åtgärd.
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