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Rapport från LGD på Jägersro söndag 27 september 2020

 Väder: solsken, måttlig vind, 20 grader 

Lok. galoppdomstol: Larissa Tandari (ordf), Maria Bendroth, Barry McGann 

SG:s repr.: Stefan Jönsson  

Veterinär: Jill Karlsson 

Test på hästar: 
Lopp 3, Nr 4 Nocentsinkentucky 
Lopp 6, Nr 2 Stormy Ocean 
Lopp 8, Nr 6 Single Malt

Kval 
Samtliga hästar blev godkända.

Lopp 3 
Häst nr 2 Lost Empire bortvisades från start.

Lopp 5 
Noterades att häst nr 6 Des Pa Cito (Nikolaj Stott) sprang av snett ut ur startboxarna och därmed störde nr 5 Sadlers Man (Oliver Wilson). Stott rätade upp hästen
omedelbart och det handlar om orutinerade 2-åringar, saken lämnades därmed utan åtgärd.

Lopp 6 
Noterades att häst nr 1 Joker Face (Shane Karlsson) sprang av snett ut ur startboxarna och därmed störde nr 2 Stormy Ocean (Oliver Wilson), 4 Leo The Lion
(Jacob Johansen) och nr 5 Sea Lieutnant (Elione Chaves). Karlsson korrigerade hästen omedelbart samt hördes. Saken lämnades utan åtgärd.

Lopp 7 
Häst nr 5 Furmé ströks av veterinär innan loppet på grund av hälta.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att Carlos Lopez vägde in med mer än 0,5 g övervikt. Lopez dömdes till 2000 kr i böter (upprepad
förseelse). RG 6:10, 6:12. SG:s riktlinjer för påföljder.

Hördes Marcus Bergman angående häst nr 1 Laudators prestation (avstannades 500 meter från mål, i ledning). Bergman uppgav att hästen inte var särskilt trött
efter loppet och att det inte verkar vara något fel på hästen. Hördes Carlos Lopez som uppgav att han tyckte det kändes som att hästen blödde näsblod samt lät
konstigt därför valde han att pulla upp hästen. Lopez döms till varning för att ej ha fullgjort rapportskyldighet. RG 6:27 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 8 
Noterades en trång situation på upploppet där häst nr 5 Klint (Carlos Lopez) byter spår och därmed stör häst nr 2 Mangusta (Josephine Ingvarsson) som får ta upp
sin häst vid 2 tillfällen på upploppet. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. Lopez medgav förseelsen. Carlos Lopez döms till fyra (4) dagars ridförbud
(201011, 201014, 201017 & 201018) för spårbyte som stör medtävlande (upprepad förseelse) RG 6:27, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljder.
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