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Rapport från LGD på Bro Park 7 oktober 2020

Väder: växlande molnighet, skurar, +15C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Barry McGann (ledamot), Mikael Tjernström (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Hanna Selinus 
Banveterinär: Hans Bernhardson

Test häst:  
Lopp 1 häst nr 6 Freemanip 
Lopp 6 häst nr 4 Clapper

Kval 
Häst nr 2 Bearman godkändes ej, ansågs ej vara i tävlingsmässigt skick. Bearman belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG
6:20, 7:1, 7:3

Lopp 2 
Galoppdomstolen noterade den medvetet passiva inledningen av löpet från ryttare Anna Pilroth (nr Houston Heat/andrahandsfavorit i löpningen). Hördes Pilroth som
angav att hon planerat att låta hästen gå i sitt eget tempo från början. Förklaringen noterades. Galoppdomstolen informerade om vikten av att tillvarata hästens
chanser i löpningen (RG 6:2/5). Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 3 
Häst nr 12 Lucy In The Sky kom lös före start och ströks ur löpningen. Galoppdomstolen väljer att belöna Gisela Jardby med 500kr för rådigt och skyndsamt
ingripande. Ingen ytterligare åtgärd.

Galoppdomstolen noterade att flera ekipage hoppar snett ur startboxarna varav häst nr 5 Krafla (Shane Karlsson) störs, ryttaren väljer kort därefter att avstanna sin
häst. Av filmerna visar att ingen kan lastas för det inträffade. Karlsson anmälde att hästen inkom med en sårskada på ett framben. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterade Lucas Olsens (nr 7 Littleredcorvette) användning av spö över upploppet, hög spöarm samt tillsynes med allt för stor kraft. Lucas Olsen
tilldelades en varning för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder. 

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade en trång situation kort efter start där häst nr 8 Lassie (Ulrika Holmquist) går inåt i banan mot rails och generar häst nr 4 Clapper (Carlos
Lopez). Denne generar i sin tur häst nr 5 Malandro (Emma Nordin). Hördes Holmquist som anförde att hennes häst uppträdde orutinerat och var svårstyrd under
löpningens inledning. Hördes Lopez som angav att framförvarande utanpåliggande häst kommit inåt i banan och han riskerat att fastna i dennes bakben. För att
undvika detta söker sig Lopez utåt i banan och därav generar han häst nr 5 Malandro. Filmerna stöder Holmquists utsago och bekräftar Lopez utsago.
Galoppdomstolen informerade ryttarna om vikten av att hålla rakt spår. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 7 
Galoppdomstolen noterade Leonardo Rios (nr 2 Krigar Drottning) ridning över upploppet, misstänkt använder tygeln för drivning på hästens hals och bog jämnställt
spödrivning enligt reglerna för tvåårslöpningar. Rios hördes och menade att han red hästen med aktiv drivning (sk för händer och fötter). Rios menade sig bara ha
bytt tygeltag flertalet gånger över upploppet samt att tyglarna inte varit uppknutna, han menar vidare att han försökt att genomföra ett benbyte på hästen.
Galoppdomstolen bedömer att det ej går att visa huruvida tygeln träffar hästen i den bemärkelsen att det kan beivras för drivning på hästens hals och bog enligt RG
6:31. Därav döms Rios ej och saken lämnades utan ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Sandra Brolin (nr 6 Skyler) att hennes häst tappat en sko under löpningen.
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