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Rapport från LGD på Göteborg 21 juni 2020

Väder: Mulet, duggregn, svag vind, 20 grader.

Lokal galoppdomstol: L. Tandari (ordf), N. Grant, D. Madsen

SG:s repr.: D. Madsen. Veterinär: C. Svanholm

Test på hästar: 
Lopp 3, 9 Powerpoint 
Lopp 7, 6 Knight Of Luck

Galoppdomstolen noterade att tränare inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. E. Colldin och L. Natt och Dag dömdes till varning
för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar (gällande från 200510 och tills vidare). RG 8:18, SG's riktlinjer för
påföljder.

B. Olsen dömdes till 500 kr, D. Danekilde dömdes till 1000 kr (upprepad förseelse) i böter för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och
medhjälpare på tävlingsdagar (gällande från 200510 och tills vidare). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder.

Lopp 2 
Galoppdomstolen noterade en trång situation i ingången till första sväng mellan W.S. Schou (Penny Lane) och M. Rodriguez (Bear Angel), där Rodriguez får ta upp
sin häst. Hördes Rodriguez som angav att Schou bryter inåt och tar hans spår trots att han ropat till henne, Han menar samtidigt att han förlorade sina chanser till en
bra placering där. Hördes Schou som sa att hästen var svårstyrd, men erkänner förseelsen. Dömdes Schou till en dags ridförbud (200705) för spårbyte som stört
medtävlare, RG 6:27, SG's riktlinjer för påföljder.

M. Holmberg (Tootick) rapporterade att hennes häst hängde inåt på upploppet.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade att M. Rodriguez red sista sväng och upploppet utan byglar. Hördes Rodriguez som angav att hästen pullade så hårt att sadeln gled och
att han valde att släppa byglarna för att undvika en olycka. Förklaringen noterades. Tilldelades Rodriguez en varning för att ha underlåtit att rapportera det inträffade
för Galoppdomstolen.

Häst nr 3 Loki gick med järnskor.

Hördes tränare M. Twomey (Loki) angående hästens prestation (sist i mål). Hon angav att hästen hade halkat efter start och verkade tappa aktionen och lusten.
Förklaringen noterades.

Lopp 7 
Häst nr 7 Obeya tappade 2 längder i starten.
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