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Rapport från LGD på Jägersro söndag 11 oktober 2020

 Väder: halvklart, måttlig vind, 13 grader 

Lok. galoppdomstol: Larissa Tandari (ordf), Maria Bendroth, Barry McGann 

SG:s repr.: Dennis Madsen  

Veterinär: Louise Karlsson 

Test på hästar: 
Lopp 2, nr 1 Es Raco 
Lopp 4, nr 8 Duca Di Como 
Lopp 6, nr 8 Suspicious Mind  
Lopp 8, nr 3 Cece Adorable 
Lopp 10, nr 4 Conchita Da

Kval 
Samtliga startande hästar blev godkändes.

Lopp 1, 
Galoppdomstolen noterade en trång situation vid ingången till upploppet där häst nr 4 Troubled Guy (Madeleine Smith) bryter utåt och därmed stör häst nr 2 Bingo
Mar (Cornelia Hartsmar) som får ta upp sin häst. Hördes Hartsmar som bekräftade händelsen. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet när Smith drar ner sina
glasögon. Hördes Smith som uppgav att hon fastnat och sedan försökt räta upp hästen så snabbt hon kunde. Madeleine Smith döms till en (1) dags ridförbud
(201025) för spårbyte som stör medtävlande. RG 6:27, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljder.

Lopp 2, 
Häst nr 1 Es Raco förlorade två längder i starten.

Lopp 3, 
Häst nr 4 Half Tiger inkom med näsblod, tränare Karl Peter Andersen ombeds inkomma med veterinärintyg innan nästa startanmälan.

Noterades att häst nr 5 Clair De Lune inkom distanserat i mål, hästen belades med 30 dagars startförbud innan ny startanmälan. Tränare Cecilia Sjöholm tilldelas en
varning för att av henne tränad häst ej var i tävlingsmässigt skick. RG 6.1:2.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Malin Holmberg (1 Rintintin) om att hon störts av Josephine Ingvarsson (11 Justice Focused) som går utåt ca 600
m från mål varvid Holmgren tvingas ta upp sin häst. Hördes Ingvarsson som angav att hon hade högre fart än framförvarande häst och kände att hon behövde byta
spår för att kunna passera. Ingvarsson medger förseelsen. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. Josephine Ingvarsson döms till en (1) dags ridförbud
(201025) för spårbyte som stört medtävlande. RG 6:27, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljder.

Lopp 6, 
Noterades att Carlos Lopez (8 Suspicious Mind) ankom till ledvolten mycket sent, när de andra hästarna var på väg till start. Lopez döms till böter 500 kr för
ordningsförseelse, sen ankomst till ledvolt. SG 6.2:2.

Lopp 8, 
Noterades att ryttare Lucas Olsen (4 Noble Question) använde sitt spö mer än tre gånger. Olsen medgav förseelsen och dömdes till ridförbud 1 dag (201025) för
felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 9, 
Noterades en trång situation vid ingången till sista sväng där flera ryttare är inblandade. Mottogs en anmälan från ryttare Cornelia Hartsmar (2 Invincible Girl) som
förlorar sitt innerspår och får ta upp sin häst, när Carlos Lopez (4 Klint) går ner mot Oliver Wilson (3 Mangusta) som därmed tar Hartsmars spår. Carlos Lopez har i
sin tur har Jacob Johansen (1 Hey Brother) på sin utsida och har ingenstans att ta vägen. Hördes samtliga ryttare och Galoppdomstolen väljer att inte lasta någon
enskild ryttare för det inträffade och anser att det är en kedjereaktion och att det handlar om orutinerade tvååringar. Galoppdomstolen tar också hänsyn till att Lopez
tydligt ser ut att korrigera sin häst. Saken lämnades utan vidare åtgärd.

Vidare noterades en trång situation i ingången till upploppet där Jacob Johansen går in snävt framför Carlos Lopez. Hördes Lopez som angav att han inte hade häst
att försvara sitt spår med och menade sig inte vara störd. Saken lämnades utan åtgärd.
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