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Rapport från LGD på Bro Park 13 september 2020

Väder: sol, +14C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (ordförande), Mikael Tjernström (ledamot), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Bernhardson, Susanna Staaf

Test häst:  
Lopp 1 häst nr 2 Jonica 
Lopp 3 hästarna nr 10 Freya Lucy och nr 11 Voix Dámie 
Lopp 6 hästarna nr 5 Ascot Brass och nr 10 Senschal 
Lopp 7 hästarna nr 4 Queen Rouge och nr 13 Iffanny Crow 
Lopp 9 häst nr 14 Buy And Sell

Ryttarbyten:  
Kval häst nr 5 Inviting Rose rids av Oliver Wilson 
Kval häst nr 7 Iva Chance rids av Leonardo Rios 
Lopp 1 häst nr 6 Sam rids av Martin Rodriguez 
Lopp 1 häst nr 7 Red Coultish rids av Elione Chaves 
Lopp 2 häst nr 2 Lushes Lashes rids av Oliver Wilson 
Lopp 2 häst nr 7 Good Eye rids av Martin Rodriguez 
Lopp 3 häst nr 10 Freya Lucy rids av Manuel Martinez 
Lopp 3 häst nr 11 Voix Dámie rids av Carlos Lopez 
Lopp 4 häst nr 5 Never Think Twice rids av Oliver Wilson 
Lopp 5 häst nr 6 Bambino rids av Nora Hagelund-Holm 
Lopp 6 häst nr 5 Ascot Brass rids av Martin Rodriguez 
Lopp 6 häst nr 11 I Rely rids av Malin Holmberg 
Lopp 7 häst nr 5 Realize Rock av Fredrik Janetzky 
Lopp 7 häst nr 6 Nokengang rids av Marcos Robaldo 
Lopp 9 häst nr 1 Turbino rids av Elione Chaves 
Lopp 9 häst nr 8 Pimlico Publican rids av Allan Wallace

Galoppdomstolen noterade att tränarna Bruno Alvarez, Dina Danekilde, Henrik Engblom, Patricia Gordin, Sören Jensen, Caroline Malmborg, Annica Nordin,
Catharina Vång inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Samtliga 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 1 
Galoppdomstolen noterade att Ulrika Holmquist (nr 1 Nemesis Sacc) tar upp sin häst ca 850m före mål. Kallades Holmquist som uppgav att hon succesivt fått tryck
utifrån tills hon inte längre fått plats och därav tvingats ta upp sin häst. Hördes närmast utanpåliggande ryttare Oliver Wilson (nr 5 Flambeau Rouge) som anförde att
även han fått tryck ifrån utanpåliggande ekipage samt att han gjort vad han kunde för att hålla sitt spår. Av filmerna visar ej att Holmquists spår försvinner, heller ej
att något annat ekipage tydligt byter spår i den aktuella situationen. Ingen ytterligare åtgärd. 
Galoppdomstolen mottog en anmälan om trängning från tränare Annika Sjökvist (nr 1 Nemesis Sacc) mot utanpåliggande ekipage, tillhörande ovanstående ärende.
Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 2  
Galoppdomstolen noterade att Jacob Johansen (nr 10 Tatlisu) slutade att rida på sin häst tidigt i löpningen. Johansen anförde att hästen galopperade dåligt och
snubblade flera gånger under löpningen vilket även filmerna bekräftar. Förklaringen godtogs. Galoppdomstolen bad banveterinären att uppmärksamma hästen efter
löpningen.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterade Anna Pilroths (nr 9 Dragonfly) ridning under löpningens sista 600m. Hördes Pilroth som anförde att hästen hängde svårt redan från start.
Pilroth uppfattade det som att något var fel på hästen då detta avviker från dess normala beteende. Förklaringen noterades.

Lopp 7 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Martin Rodriguez (nr 8 For The Roses) att han blivit störd ca 150m efter start. Galoppdomstolen studerade filmerna och
kan ej med säkerhet belasta något enskilt ekipage för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 8 
Galoppdomstolen noterade häst nr 2 Bagres (Stefan Rödjare) beteende i ledvolten, på väg till startboxarna och under löpningen, hästen slutade mer än tio längder
slagen av vinnaren i mål. Galoppdomstolen bedömer att hästen inte är i tävlingsmässigt skick. Bagre belades med trettio (30) dagars startförbud och ska därefter
uppvisas i kvallöpning innan den åter får startanmälas till ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Galoppdomstolen noterade Stefan Rödjares (nr 2 Bagre) beteende i ledvolten och bakom startboxarna. Galoppdomstolen konstaterar att Rödjare använder sitt spö
flera gånger på sin häst innan löpningen. Stefan Rödjare döms till fyra (4) dagars ridförbud (3/10, 7/10, 11/10, 21/10) för felaktigt bruk av spö samt otillbörligt
uppförande mot häst, därav väljer galoppdomstolen att frångå ordinarie straffskala. RG 6:31,8:16/5, 8:18. SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 9 



Galoppdomstolen mottog en protest från Oliver Wilson (nr 10 Sharp Eye) mot vinnaren i mål nr 14 Buy And Sell (Josephine Ingvarsson) för trängning på upploppet.
Wilson hävdar att Ingvarsson driftar inåt i banan och hindrar hans hästs avancemang. Filmerna visar med all tydlighet Ingvarsson håller rakt spår. Ingen ytterligare
åtgärd.
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