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Rapport från LGD på Bro Park 29 november 2020

 Väder: Molnigt, -1C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot). Svensk Galopps representant: Dennis Madsen. Banveterinär:
Hans Bernhardsson.

Test häst: Lopp 2 häst nr 5 Enge Hazard 
Lopp 6 häst nr 10 Shallow

Galoppdomstolen meddelades att tränarna Sophia Andersson, Ryszard Borko, Henrik Engblom, Lars-Åke Enström, Raphael Freire, Peter Jardby, Charlotte Goss,
Wido Neuroth inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Dömdes Sophia Andersson, Ryszard Borko, Henrik Engblom, Lars-Åke
Enström, Raphael Freire, Peter Jardby, Charlotte Goss och Wido Neuroth till 500 kr vardera 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.

Kval

Nr 1 Red Duke godkändes ej. Galoppdomstolen bedömer att hästen ej var i tävlingsmässigt skick. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 1

Häst nr 7 Dimeadance bortvisades från startplatsen och ströks. Dimeadance belades med 14 dagars startförbud och ska därefter uppvisas i kvallöpning innan den
åter får startanmälas i ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Häst nr 10 Snowfoot bortvisades från startplatsen och ströks. Snowfoot belades med 14 dagars startförbud och ska därefter uppvisas i kvallöpning innan den åter får
startanmälas i ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Galoppdomstolen noterade häst nr 5 Bearman svaga beteende och prestation. Hördes tränare Annika Sjökvist som menade att den utdragna lastningen kan
inverkat negativt på hästen. Hördes ryttare Ulrika Holmquist som anförde att hästen löpte ovilligt men hade inget ytterligare att anföra. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 7

Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 200 meter efter start. Flera ekipage är inblandade och generar varandra utåt i banan. Det inträffar i ingång till den
första svängen i loppet. Inget enskilt ekipage bedöms kunna lastas för det inträffade.

Fredrik Janetzky häst nr 9 Made By Mack och Martin Rodriguez häst nr 11 My Purrfect Tale anmäler båda sig störda av invändiga ekipage (se ovan nämnda
situation). Ingen ytterligare åtgärd.
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