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Rapport från LGD på Bro Park 30 september 2020

Väder: växlande molnighet, +13C

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

Rättelse gällande föregående protokoll (20/9-20). Tränarna Dina Danekilde samt Jaana Alvesparr rapporterades felaktigt för att ej ha inkommit med information om
träckare till dagens tävlingar i rätt tid, enligt SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar (gällande från 200408 och tills vidare). RG 8:18.
Korrigering genomfördes efter publicering. 
 

Test häst: 
Lopp 2 häst nr 5 Warwick Avenue 
Lopp 6 häst nr 5 La Paloma  

Ryttarbyten 
Kval 1 häst nr 3 Flying Barrel från Fredrik Janetzky till Elione Chaves 

Hovbeslag 
Kval 1 
Häst nr 1 Cece Amazing bar järnskor runt om. 
Häst nr 2 Wiltons bar järnskor runt om.

Kval 2 
Tränare Kahlil De Burca dömdes att betala 500kr för nyttjandet av SG`s riddress. RG 6:1/1, 6:1/3 SG:s riktlinjer för påföljder. 
RGs representant meddelade att häst nr 4 Legosoldat är hingst.

Lopp 1 
Galoppdomstolen noterade Angelika Bergs (nr 5 Marha Chorus) spöbruk över upploppet. Galoppdomstolen bedömer att Berg använder sitt spö på häst som
uppenbart inte kunnat uppnå bättre prisplacering. Galoppdomstolen bedömer dock att det är ett bruk av lättare karaktär. Berg medgav förseelsen. Galoppdomstolen
väljer att frångå ordinarie straffskala. Angelika Berg döms till varning för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 RGs riktlinjer för påföljder 

Galoppdomstolen noterade att häst nr 2 Chizhou (Oliver Wilson) avstannades halt. Wilson meddelade att hästen upplevts galoppera dåligt och att han då valde att
ta hästen ur löpningen. Starten meddelade att hästen visat sig ovillig i samband med ilastning i startboxarna. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 200m före mål där häst nr 7 Skyhawk (Carlos Lopez) går utåt i banan och därav stör häst nr 6 Bear Wells (Fredrik
Janetsky). Lopez menar att hans häst bryter utåt i banan och att han inte hinner korrigera. Hördes Fredrik Janetzky som menade sig bli störd av Skyhawk.
Galoppdomstolen bedömer att Lopez byter spår som stör medtävlande och detta då han inte gör tillräckligt för att hålla rakt spår. Det inträffade bedöms ha skett av
oaktsamhet. Carloz Lopez döms till fyra (4) dagars ridförbud (21/10, 22/10, 25/10, 28/10) för spårbyte som stör medtävlande (upprepad förseelse) RG 6:27, 8:16/5
SGs riktlinjer för påföljd.

Lopp 5 
Häst nr 8 Silver Bride bortvisades från start. Silver Bride belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Liveyourowndream hoppade snett ur boxarna och fortsatte att bryta kraftigt inåt i banan under de första 40-60 meterna efter
start. Galoppdomstolen bedömer att hästen uppträdde orutinerat under större delen av löpningen. Ingen ytterligare åtgärd.  

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Marie Twomey (nr 1 Liveyourowndream) att hästen inkom med sårskador på båda bakbenen.

Lopp 7 
Häst nr 2 February Snow bortvisades från start. February Snow belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3
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