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Rapport från LGD på Bro Park 19 augusti 2020

 Väder: sol, +24C

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

Test häst: Lopp 2 häst nr 5 Solveig

Lopp 5 häst nr 6 Voix Dámie

Galoppdomstolen noterade att tränarna Anna-Maria Andersson och Tony Oscarsson inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid.
Andersson och Oscarsson 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.

Återupptaget ärende från föregående tävlingsdag då häst nr 2 Laughter Lounge ströks ur löpning nr 6 då den ej infann sig på tävlingsplatsen. Tränare Claes Björling
hördes och lämnade förklaring. Förklaringen godtogs. Björling meddelades om vikten av att informera galoppdomstolen om en incident sker som kan påverka
startanmäld häst. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 1 
Galoppdomstolen noterade att Elione Chaves (nr 3 Mr Stenson) använde sitt spö med armen över axelhöjd ca 150m före mål. Chaves hördes och medgav
förseelsen. Elione Chaves dömdes till två (2) dagars avstängning (200902, 200903) för felaktigt bruk av spö. (upprepad förseelse) RG 6:31, 8:16/5. SG:s riktlinjer för
påföljder.

Lopp 3 
Galoppdomstolen hörde Carlos Lopez (nr 3 Seaside Song) angående hästens svaga prestation, sist i löpningen slagen ca 20 längder av vinnaren. Lopez anförde att
hästen kändes kort i aktionen och andades tungt. Förklarades noterades.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 15 Bear Wells (Martin Rodriguez) snubblade ur startboxarna varav ryttaren föll av. Inget annat ekipage syns inblandat vilket
även Rodriguez bekräftade. 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Caroline Malmborg om att hennes häst nr 10 Mr Tooma Global tappat en baksko i löpningen.

Lopp 5 
Häst nr 5 Alya Bloom bortvisades från start. Alya Bloom belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Lopp 9 
Galoppdomstolen noterade en störning ca 200m före mål där Alina Öhgren (nr 5 Slightly Trendy) tvingades ta upp sin häst. Hödes Öhgren som hävdade att hon känt
sig störd av utanpåliggande ekipage nr 8 Lady Kheleyf/Evelina Rönnlund som går inåt i banan. Hördes Rönnlund som medgav förseelsen. Det inträffade bedöms ha
skett av oaktsamhet. Ordningsföljden i mål anses ej ha påverkats. Galoppdomstolen dömer Evelina Rönnlund till en (1) dags ridförbud (200913) för spårbyte som
stört medtävlande. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade att Alina Öhgren (nr 5 Slightly Trendy) slutade att rida på sin häst ca 60m före mål och blev därefter passerad i strid om tredjeplatsen.
Hördes Öhgren som medgav förseelsen. Galoppdomstolen dömer Alina Öhgren till en (1) dags ridförbud (200913) för att ej ha tillvaratagit sin hästs chanser i
löpningen. RG 6:2/5, 6:25, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.
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