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Rapport från LGD på Bro Park 21 oktober 2020

 Väder: Mulet, +9C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Barry McGann (ledamot), Hanna Selinus (ledamot) 
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Susanna Staaf

Test häst: 
Lopp 1 häst nr 1 My Purrfect Tale 
Lopp 4 häst nr 1 Super D J

Ryttarbyten: 
Lopp 6 häst nr 1 Troubled Guy från Emelie Persson till Fanny Malmström Roslund 
Lopp 8 häst nr 1 Fine Humor från Kevin Parkin till Charlotta Ericsson 
 

Galoppdomstolen meddelades att tränarna Kahlil De Burca och Bent Olsen inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Olsen
dömdes till 500kr i böter och De Burca dömdes till 1000kr (upprepad förseelse) för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på
tävlingsdagar (gällande från 200408 och tills vidare). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder. 

Lopp 1 
Galoppdomstolen mottog en protest från tränarna Caroline Malmborg, Alice Elmerskog, Henrik Engblom, Julian McLaren och Catharina Vång mot att häst nr 1 My
Purrfect Tale tilläts starta efter att den förra tränaren fått sin tränarlicens indragen dag före tävlingsdag. Galoppdomstolen konstaterar att hästen har tränare med
licens på tävlingsdag, hästen bytte tränare dagen före. Protesten avslås.

Ulrika Holmquist (nr 3 My Cup Of Tea) anmälde en trång situation kort efter start involverande flera hästar. Galoppdomstolen noterar att flera hästar hoppar snett ur
boxarna och att en trång situation uppstår men att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.

Galoppdomstolen noterade att Fabienne De Geer (nr 13 Lady Of Jazz) inte tog upp sin häst tillräckligt fort efter målgång. Galoppdomstolen påminde om vikten av att
skyndsamt ta sig av banan. 
 

Lopp 2 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Fabienne De Geer (nr 5 Bambaroo) angående en trång situation ca 1500 m från mål. De Geer upplevde att hästar före
henne sänker tempot. Galoppdomstolen har studerat filmerna och finner att filmerna inte stödjer De Geers upplevda känsla. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen noterade att Emma Nordin (2 Surfers Paradise) inte red med fötterna i stigbyglarna på väg till start och att farliga situationer uppstod. Nordin
medgav förseelsen. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie straffskala då Nordin förorsakar minst två farliga situationer. Galoppdomstolen dömer Emma Nordin
för att ej ha ridit med fötterna i stigbyglarna till 1000 kr i böter RG 6:2/4 SG's riktlinjer för påföljder. 

Galoppdomstolen dömer Emma Nordin (nr 2 Surfers Paradise) till en varning för hennes ridning över upploppet. RG 6:2/5, 8:16/5 SG's riktlinjer för påföljder. 
 

Lopp 3 

Galoppdomstolen noterade att häst Tina Långström (nr 8 Sir Duke) lämnar många längder upp till övriga fältet i första sväng och konstaterade att hästen inte når en
placering av de fem första i löpningen. Hästen var favorit i loppet. Hördes Tina Långström som menade att hästen skulle ta slut om hon drev på honom tidigare.
Ingen ytterligare åtgärd. 
 

Lopp 4 

Ställföreträdande tränare för Sandra Brolin anmälde att nr 3 Heavenly Pulse inkom med näsblod. 
 

Lopp 5 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Fabienne De Geer (nr 5 Swipe Right) som ansåg sig bli störd av Carlos Lopez (nr 6 Out Front) strax efter start.
Galoppdomstolen finner att filmerna inte stödjer De Geers version. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Emma Nordin (nr 4 Skyler) som ansåg sig bli störd av Carlos Lopez (nr 6 Out Front) strax efter start. Galoppdomstolen
finner att filmerna inte stödjer Nordins version. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Carlos Lopez (nr 6 Out Front) som ansåg sig bli störd av Emma Nordin (nr 4 Skyler) strax efter start. Galoppdomstolen
finner att filmerna inte stödjer Lopez version. Ingen ytterligare åtgärd. 
 

Lopp 6 

En protest inkom från Michelle Rosenqvist (nr 2 Point Boy) mot måltvåan Evelina Rönnlund (nr 4 You Bet) angående händelse ca 350m från mål. Rosenqvist hävdar
att You Bet tar hennes spår. Av filmen framgår att hästarna byter spår men galoppdomstolen bedömer att ingen störning sker. Protesten avvisades. 

Lopp 7 



Galoppdomstolen noterade att häst nr 2 In Excess (Henrik Engblom) inkom i mål 65 sekunder efter vinnaren. Hästen diskvalificerades.  
Henrik Engblom dömdes till en varning för sitt agerande. RG 6:2/5, 8:16/5 SG's riktlinjer för påföljder. 
 

Lopp 8 

Galoppdomstolen mottog anmälan om häst nr 1 Fine Humor inkom halt.
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