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 Rapport från LGD på Bro Park 30 Augusti 2020 
2020-08-30

Väder: sol, +19C

Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Magnus Gustavsson (ledamot) Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Bernhardson, Hanna Jönsson

Test häst: Lopp 2 häst nr 3 Master Bloom samt häst nr 4 Espen Hill 
Lopp 3 häst nr 10 Thunderey samt nr 13 Jonica 
Lopp 5 häst nr 8 Mirach samt nr 9 Rubinstein 
Lopp 8 häst nr 3 Enge Go On samt nr 6 The Maestro

Galoppdomstolen noterade att tränarna Anette Stjernstrand, Susanne Berneklint, Patrik Sandin och Lena Natt och Dag inte har inkommit med information om
träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Susanne Berneklint och Patrik Sandin dömdes till 500 kr i böter, Lena Natt och Dag dömdes till 1000 kr i böter (upprepad
förseelse), Anette Stjernstrand dömdes till 2000 kr (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.

Galoppdomstolen noterade att ryttarna Manuel Martinez och Carlos Lopez inte följt instruktioner gällande plats för ombyte i samband med tävlingar. Manuel Martinez
och Carlos Lopez 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.

Lopp 4 
Galoppdomstolen mottog anmälan från tränare Natalie Wiklund (häst nr 5 Quicksteps Bloom) om att hästen blir störd ca 400 meter från mål av häst nr 2 Ramone
(Carlos Lopez). Hördes Lopez som menade att hans häst vinglade och överreagerade då Lopez försökt att räta upp den. Hördes innanpåliggande Per-Anders
Gråberg (nr 3 Lushes Lashes) då filmen visar att han styr utåt i banan i samband med det inträffade. Gråberg anför att han följer med Lopez utåt i banan utan att
kontakt uppstår. Galoppdomstolen bedömer att Lopez och Gråberg båda byter spår utan tillräckligt utrymme. Carlos Lopez döms till varning för spårbyte som stör
medtävlande. Galoppdomstolen frångår ordinarie straffskala då Lopez försöker korrigera sin häst genom att skifta spöhand och rätar upp den. Per-Anders Gråberg
döms till varning för spårbyte som stör medtävlande.Galoppdomstolen frångår ordinarie straffskala då Gråberg indirekt stör medtävlande. Galoppdomstolen tillägger
att störningen anses vara av mildare grad. RG 6:27, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade att häst nr 6 Luisette Hill kom sent ur boxarna. Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 5  
Tränare Nina Lensvik vidtalas om vikten av att följa av organisationen givna instruktioner. Ingen ytterligare åtgärd.

Tävlingsledaren anmälde att tränare Vanja Sandrups hästar (häst nr 4 Flying Glint samt nr 14 Summer Snake) inkom allt för sent till ledvolten. Sandrup döms till
1000 kr i böter för att av henne tränad häst ej inkommit i ledvolt i föreskriven tid. RG’s 6:16, 8:15/2 Sg’s riktlinjer för påföljder

Galoppdomstolen hörde Per-Anders Gråberg (häst 7 Absolut Gold) ang hästens svaga prestation. Gråberg anförde att det var problem vid lastningen i boxarna och
att hästen troligen förbrukade all energi innan loppet. Tränare Lensvik anmälde att hästen inkom med sårskada på ett framben. Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 6 
Galoppdomstolen mottog anmälan från ställföreträdande för tränare Cathrine Erichsen (häst nr 3 Sir Leo) om att hennes häst blir störd ca 200 meter från mål av nr 2
Irish Prosecutor (Carlos Lopez). Hördes Lopez som menade att hans häst vinglade. Hördes Elione Chaves (häst nr 3 Sir Leo) som menande sig störd vilket filmen
också bekräftar. Galoppdomstolen bedömer att det inte påverkat ordningsföljden i mål. Galoppdomstolen gör bedömningen att Lopez inte gör tillräckligt för att
förhindra spårbytet och därvid stör medtävlande. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. Lopez medgav ej föreseelsen. Carlos Lopez döms till fyra (4)
dagars ridförbud (200913, 200916, 200919 & 200920) för spårbyte som stör medtävlande (upprepad förseelse) RG 6:27, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljder.
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