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Rapport från LGD på Bro Park 20 september 2020

Väder: Molnigt, +14 C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot), Mikael Tjernström (ledamot, ej lopp 3). Svensk Galopps
representant: Dennis Madsen. Banveterinär: Hans Bernhardson, Susanna Staaf

Test häst: 
Lopp 1 häst nr 5 Wontgetfooledagen 
Lopp 2 häst nr 1 Accelerate 
Lopp 3 häst nr 6 Mr Pimms 
Lopp 4 häst nr 2 Duca Di Como och nr 4 Jazz Explosion 
Lopp 7 häst nr 5 Thunderey
Lopp 8 häst nr 10 Sarookh
Lopp 9 häst nr 3 Master Bloom, nr 4 Square De Luynes, nr 5 Freestyler och nr 8 Espen Hill 
Lopp 10 häst nr 12 Hateya

Galoppdomstolen noterade att tränarna Anette Stjernstrand, Niels Petersen, Bodil Hallencreutz, Paul Fitzsimons, Kahlil De Burca och Annike Bye Hansen inte har
inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Samtliga dömdes till 500 kr 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 5 
Galoppdomstolen noterade att Daniel Mattsson (nr 6 Divorce) använde sitt spö väl över tre ggr på hästens bog i drivande syfte. Hördes Mattsson som medgav
förseelsen. Daniel Mattsson dömdes till en (1) dags avstängning (201007) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 7 
Galoppdomstolen noterade att Elione Chaves (nr 2 Reunion Island) använde sitt spö på bogen (på 2-årig häst) ca 600 m från mål. Chaves inkom med förklaring att
hans häst hängde utåt i banan samt agerade svårstyrd, vilket filmerna även bekräftar. Förklaringen godtogs. Således gjordes bedömningen att det skett i
korrigerande syfte. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 8 
Galoppdomstolen noterade en störning ca 200 m från mål där häst nr 3 Zerostress (Eduardo Pedroza) driver inåt i banan och stör häst nr 11 Backcountry (Martin
Rodriguez). Martin Rodriguez anmälde sig störd samt att hästens ägare Nathalie Mortensen anmälde störningen. Hördes Pedroza som medgav förseelsen.
Störningen anses ej ha påverkat ordningsföljden i mål. Det inträffade anses ha skett av oaktsamhet. Galoppdomstolen dömer Eduardo Pedroza till fyra (4) dags
ridförbud (201004, 201007, 201008, 201010) för spårbyte som stört medtävlande. Hög prissumma. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Elione Chaves (nr 8 Es Raco) att han blivit störd i startögonblicket. Filmerna visar att Es Raco snubblar ur boxarna samt
att flertalet ekipage hoppar snett ur starboxarna, utan att någon enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Galoppdomstolen noterade att Jacob Johansen (nr 2 Brian Ryan) använde sitt spö på sin häst bakom startboxarna. Johansen dömdes till en dags (1) avstängning
(201004) för brott mot spöreglerna. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 9 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Oliver Wilson (nr 1 Victor Kalejs) om en trång situation ca 1200 meter från mål. Filmerna visar ingen trång situation. Ingen
ytterligare åtgärd.
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