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Rapport från LGD på Bro Park 5 augusti 2020

 Väder: sol, +22C

Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Magnus Gustavsson (ledamot), Barry McGann (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Susanna Staaf

Test häst: Lopp 3 häst nr 5 Mr Pimms 
Lopp 7 häst nr 7 Obeya

Galoppdomstolen noterade att tränarna Henrik Engblom och Maria Hagman inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Engblom
och Hagman 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 200408 och tills
vidare). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder.

 

Kval 
Häst nr 4 Cash In är valack.

Lopp 2 
Elione Chaves (häst nr 15 Molly Bloom) anmälde att hästen tröttnade plötsligt ca 500m från mål och därefter hängde inåt i banan. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Grand Torini (Ulrika Holmquist) avstannades ca 1400 meter från mål. Holmquist hördes som menade att sig ha befarat
skada på hästen. Inget övrigt ekipage var inblandad i händelsen. Ingen ytterligare åtgärd.

Galoppdomstolen hörde Josephine Ingvarsson (häst nr 9 Halldorsson) angående hennes ridning i loppet. Ingvarsson menade att hon ridit enligt direktiv. Hästens
tränare Madeleine Smith hördes och menade att ryttaren skulle låta hästen följa fältet och påbörja tidigt avancemang. Galoppdomstolen gör bedömningen att
Ingvarsson inte gör tillräckligt för att följa fältet, samt inte givit hästen en chans att avancera för att uppnå en placering i loppet. Josephine Ingvarsson dömdes till en
(1) dags avstängning (200819) för att ett ej ha tillvaratagit hästen chanser. RG 6:2/5, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen hörde Martin Rodriguez (häst nr 4 Absolut Spirit) angående hans ridning över upploppet. Rodriguez menade att hästen hängt inåt i banan och att
han inte fick fritt spår för mer offensiv ridning. Rodriguez informerades om vikten att tillvara ta hästen chanser i loppet. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 5 
Häst nr 3 Red Spirit bortvisades från start. Red Spirit belades med 14 dagars startförbud och skall vara godkänd i kvallöpning innan den åter får startanmälas till
ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Lopp 6 
Häst nr 2 Laughter Lounge ströks ur löpningen då den ej befann sig på tävlingsplatsen. Tränare Claes Björling kallades men infann sig ej. Ärendet lämnades öppet
till nästkommande tävlingsdag.

Lopp 7 
Galoppdomstolen mottog anmälan från Malin Holmberg (häst nr 1 Tootick) om att hästen hängde utåt över upploppet. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 8 
Galoppdomstolen noterade att Sanna Palmlöf (nr 5 Hunter Jack) använde sitt spö betydligt fler än tre ggr i drivande syfte. Hördes Palmlöf som medgav förseelsen.
Sanna Palmlöf dömdes till två (2) dagars avstängning (200819 & 200826) för felaktigt bruk av spö. Galoppdomstolen ser allvarligt på det inträffade och väljer därav
att frångå ordinarie straffskala. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 9 
Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 300m efter start där häst nr 6 Masham (Malin Holmberg) snubblar och ryttarens sadel glider. Holmberg väljer
därefter att släppa sina stigbyglar. Hördes Holmerg som menade att hästen varit svårstyrd och att det blivit trång in mot svängen och hästen trampar upp i
framförvarande ekipage. Galoppdomstolen kan ej med stöd av filmerna se att något övrigt ekipage påverkat situationen. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.
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