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Rapport från LGD på Bro Park 22 november 2020

 Väder: sol, +8C

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

Test häst:  
Lopp 1 häst nr 6 Twilly 
Lopp 6 häst nr 7 Globemaster

Kval

Galoppdomstolen kallade tränare Henrik Engblom angående strykningsorsak på hästen Rocket Sam. Hördes ställföreträdare Nathalie Mortensen som angav att de
ej fått tillgång till övningsboxarna vid ankomst till banan. Galoppdomstolen finner inte förklaringen till strykning av hästen godkänd. Tränare Henrik Engblom döms till
1000 kr i böter för att ha strukit häst utan giltig orsak. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie straffskala. RG 5:16/1, 6:1/7 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 2

Galoppdomstolen noterade att Alina Öhgren (nr 3 Arabianranta) använde sitt ridspö fler än tre gånger i drivande syfta, samt på annan plats än lår och bog. Öhgren
medgav förseelsen. Alina Öhgren dömdes till två (2) dagars ridförbud (201206, 201212) för felaktigt bruk av spö. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie
straffskala. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Galoppdomstolen noterade att Evelina Rönnlund (nr 6 Luna Kalejs) använde sitt ridspö på en uppenbart slagen häst. Rönnlund medgav förseelsen. Evelina
Rönnlund dömdes till en (1) dags ridförbud (201206) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 4

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Andreas Tapia Dalbark (nr 5 Sharp Eye) mot Louise Petterssons (nr 8 Laughter Lounge) ridning genom sista svängen.
Tapia Dalbark hävdar att Pettersson driftar över flera spår genom hela svängen. Av filmerna visar ej någon störning men bekräftar att Pettersson ej hållit rakt spår.
Pettersson hördes och hävdar att bettet suttit för löst i hästens mun och att den därav agerat svårstyrd. Förklaringen noterades. Louise Petterssons informerades om
vikten av att hålla rakt spår. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 6

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist (nr 13 One Star) mot Cornelia Hartsmar (nr 9 Grimford Lane) för trängning ca 300m före mål. Hördes
Hartsmar som anför att hon tycker att hästarna söker sig mot varandra, dvs att båda ekipagen bär delaktighet i incidenten. Galoppdomstolen bedömer, med stöd av
filmerna, att nr 9 Grimford Lane driftar utåt i banan och stör nr 13 One Star. Galoppdomstolen bedömer vidare att Hartsmar ej gör tillräckligt för att förhindra att
störning uppstår. Det inträffade bedöms ha skett genom oaktsamhet. Ordningsföljden i mål anses ej ha påverkats. Galoppdomstolen dömer Cornelia Hartsmar till en
(1) dags ridförbud (201206) för spårbyte som stört medtävlande. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 7

Galoppdomstolen noterade att Shane Karlsson (nr 2 Early Voice/spelfavorit) slutade rida vid upploppets börja och inkom sist i löpningen. Hördes Karlsson som
anförde att hästen aldrig kändes villig och den tröttnade tidigt i löpningen. Filmerna stöder Karlssons utsago. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 8

Häst nr 1 Alya Bloom bortvisades från start. Galoppdomstolen beslutade att hästen måste godkännas i kvallöpning. Alya Bloom belades med 14 dagars startförbud
innan den åter får startanmälas till kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3
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