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Rapport från LGD på Göteborg 3 oktober 2020

Väder: Mulet, måttlig vind, 15 grader

Lokal galoppdomstol: Maria Bendroth (ordf.), Neil Grant, Magnus Johansson, Larissa Tandari. SG:s repr: D. Madsen. Veterinär: M. Sjöström.

Test på hästar: 
Lopp 4, nr 4 Seneschal & nr 7 Harry 
Lopp 7, nr 8 Highland Queen

Galoppdomstolen noterade att tränare Niels Petersen inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Petersen 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 200510 och tills vidare). RG 8:18 SG's riktlinjer för
påföljder.

Kval 
Häst nr 1 Red Duke bortvisades från start. Övriga hästar godkändes.

Dömdes tränare Åsa Edvardsson till varning för att av henne tränad häst ej varit i tävlingsmässigt skick. RG 6.1:2.

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterade en trång situation, vid ingången till sista sväng där Kim Stern (nr 1 Jungle Dream) får ta upp sin häst. Hördes Stern som menar att Tina
Henriksson (nr 2 Cece Admirable) går in snävt framför honom och tar hans spår. Hördes Henriksson som medgav förseelsen och dömdes till ridförbud 1 dag
(20201017) för spårbyte som stört medtävlare. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade en trång situation i ingången till upploppet mellan nr 3 Xcalibur (Martin Rodriguez), nr 10 Marieappel (Elione Chaves), nr 1 Monsieur Vic
(Oliver Wilson) och nr 4 Whispering Ocean (Carlos Lopez). Bedömning görs att ingen enskild ryttare kan lastas och saken lämnades utan åtgärd.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterar en trång situation i ingången till sista sväng där Josefine Landgren (nr 12 Celebrate Me) tvingas ta upp sin häst. Hördes Landgren som
uppgav att hennes häst trampade upp i framförvarande häst nr 4 Society Flight (Cornelia Hartsmar), men kunde inte uppfatta vem som orsakar eventuell störning.
Hördes Hartsmar som uppgav att hon kände att hennes häst tappar bakbenen, men vet inte vem som orsakar eventuell störning. Filmerna kan inte ge indikation om
vad som skett och bedömer att ingen enskild ryttare kan lastas. Saken lämnades utan åtgärd.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Susanne Sivrup-Rosenqvist att av henne tränade häst nr 9 Celebrate Life lät rosslig i halsen efter loppet. Hästen
ska kontrolleras av veterinär. Förklaringen noterades.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterar en incident i ingången till sista sväng där Elione Chaves (3 Mille Grazie) ser ut att tvingas ta upp sin häst. Hördes Chaves som uppgav att
hans häst uppträdde grönt och orutinerat och ville springa rakt fram i svängen. Ingen annan ryttare var inblandad. Förklaringen noterades.

Lopp 9 
Häst nr 3 Call Me Back inkom i mål mycket ansträngd och bedömdes av banveterinären inte vara i tävlingsmässigt skick. Hästen meddelades 30 dagars startförbud.
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