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Rapport från LGD på Jägersro 8 november 2020

 

Väder: växlande molnighet, svag vind, 11 grader, bana GOD 

Lok. galoppdomstol: Larissa Tandari (ordf), Maria Bendroth, Magnus Gustavsson 

SG:s repr.: Dennis Madsen  

Veterinär: Louise Karlsson & Andrea Berglund 

Test på hästar: 
Lopp 1, nr 5 Dream Look 
Lopp 3, nr 10 Marta 
Lopp 4, nr 5 No Short Cuts 
Lopp 6, nr Palm Spring  
Lopp 7, nr Stormy Ocean 
Lopp 8, nr 2 Helmut  
Lopp 9, nr 3 Dominic

 

Lopp 2, 
Veterinär anmälde att häst nr 3 Suo Gan inkom med näsblod. Tränare Susanne Berneklint ges en varning för att ej ha fullgjort rapportskyldighet RG 6:1/6. 8:15/1
SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 3, 
Noterades att ryttare Cornelia Hartsmar (10 Marta) bytte spår direkt efter start och innan särskild markering. Inga andra ekipage blir störda. Hartsmar tilldelas en
varning för spårbyte som skett innan särskild markering. RG 6:26. 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 4, 
Galoppdomstolen noterade att Matilde Kløve (nr 1 My Purrfect Tale) pullade upp sin häst mitt på upploppet för att strax därpå fortsätta sin drivning. Hördes Kløve
som uppgav att hon tog fel på travets och galoppens mållinjer. Förklaringen noterades, ingen ytterligare åtgärd.

Vidare noterades att Kløve använde sitt spö fler än tre ggr i drivande syfte. Kløve medgav förseelsen och dömdes till en (1) dags ridförbud (201122) för felaktigt bruk
av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 5, 
Galoppdomstolen mottog en protest från Isabelle Laurenborg, ställföreträdande för tränare Wido Neuroth (nr 1 Silvana) mot vinnaren 3 Palm Springs för en störning
som sker i första sväng. Mottogs samtidigt en anmälan från ryttare Andreas Tapia Dalbark (1 Silvana) att han blev kraftigt störd av utanpåliggande nr 2 Palm Springs
vid ingången till första sväng. Han ansåg att alla hans chanser blev förstörda av denna störning. Hördes Martin Rodriguez (2 Palm Springs) som uppgav att han själv
blivit störd av utanpåliggande ekipage. Hördes Elione Chaves (4 Rubinstein) som sa att det var många som skulle få plats in i svängen och att det var trångt för flera.
Hördes Oliver Wilson (7 Habla) som även han uppgav att många skulle positionera sig innan svängen men att han kände att de innanför liggande ekipagen hade
plats. Galoppdomstolen bedömer att det är flera ekipage inblandade och att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade och saken lämnades utan ytterligare
åtgärd.

Lopp 7, 
Häst nr 8 Noosa Prince förlorade två längder i starten.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Susanne Berneklints medhjälpare Oscar Berneklint, mot jockey Elione Chaves där han uppgav att han blivit hotad
av Chaves. Hördes Chaves som uppgav att han inte hotat utan själv blivit hotad av O Berneklint. Vittnen bekräftar Chaves’ version. Enligt nuvarande reglemente kan
tränares medhjälpare inte dömas för det inträffade och saken lämnades vidare till organisationen.

Lopp 8, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Lennart Reuterskiöld J:r att häst nr 1 Hey Brother inkommit med näsblod.
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