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Rapport från LGD på Bro Park 14 februari 2021

Väder:sol, -2C

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

Test häst:  
Lopp 1 häst nr 5 Fabricio 
Lopp 6 häst nr 3 Dapple 
 

Lopp 2  
Galoppdomstolen noterade att Maikel Narvaez Bravo (nr 4 Falkor) använde sitt spö fler än tre ggr i drivande syfte. Hördes Naraez Bravo som medgav förseelsen.
Maikel Narvaez Bravo dömdes till en (1) dagars avstängning (210411) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 3  
Galoppdomstolen noterad att Malva Blademo (häst nr 1 Super D J) inte red hästen från ledvolten till startplatsen. Hästen leddes av träckar och ryttaren gick bredvid.
Hördes Blademo som menade att hästen kändes otrygg. Malva Blademo dömdes till varning för att inte följt reglerna för nedstartgalopp. RG 6:2/4, 6:15, 8:1/1, 8:16/4
SG:s riktlinjer för påföljder.  
Galoppdomstolen kallade tränare Kahlil De Burca angående att häst nr 1 Super D J enligt ryttaren inte varit ridbar från ledvolten, samt informerade om reglerna för
nedstartsgalopp. De Burca menade att hästen inte ska starta fler gången. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 4 
Fabienne De Geer (häst nr 6 Hootenanny) anmälde att hästen tycktes halka ut ur boxarna. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 5  
Galoppdomstolen hörde Elin Rödjare (häst nr 2 Surfers Paradise) om hästens prestation och hur hon förvaltade hästens chanser i loppet (spelfavorit). Rödjare
menade sig ha följt ridorder och att hästen inte klarade den tuffa öppningen och därmed inte stod distansen. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 6  
Galoppdomstolen noterade att häst nr 7, The Gurka, hoppade snett ur startboxarna och tillsynes stör häst nr 6, Man In The Moon. Ingen kan lastas för det inträffade.
Ingen ytterligare åtgärd.  

Tina Långström (häst nr 6 Man In The Moon) anmälde att hästen tycktes halka ut ur boxarna. Ingen ytterligare åtgärd.
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