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Rapport från LGD på Bro Park 28 juni 2020

 Väder: sol, +28C

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

Test häst: Lopp 3 häst nr 5 Harry och nr 4 Sea Moonster Lopp 5 häst nr 9 Tell Me Thunder Lopp 6 häst nr 15 Milton 

Tränarna Annica Nordin, Claes Björling, Lennart Jr Reuterskiöld, Chatarina Vång, , Alice Elmerskog, Nathalie Mortensen (ansökan om träckar-badge ej gjorts i tid
dömdes till 500 kr i böter för att inte ha rättat sig efter SG´s riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar version 5 (gällande från 200405 och
tillsvidare.) RG 8:18 SG´s riktlinjer för påföljder

Kval 2 

Häst nr 1 Mirach bortvisades från start av startern. Galoppdomstolen bedömer att Mirach ej uppvisats i tävlingsmässigt skick. Mirach beläggs med femton dagars
(15) startförbud innan den återfår startanmälas. RG 6:20, 7:1, 7:3  

Fabienne De Geer (häst nr 5 Lassie) och Tina Långström (nr 6 Swipe Right) anmälde sig störda kort efter start av häst nr 7 Treya Lucy (Shane Karlsson) då denne
söker sig inåt i banan. Av filmen framgår att Långström tar upp sin häst men galoppdomstolen bedömer att utrymme finns och ingen störning sker. Karlsson
informerades om vikten att inte byta spår utan tillräckligt utrymme. Ingen ytterligare åtgärd.  

Lopp 6 

Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 350 meter från mål. Flera ekipage är inblandade då de söker sig utåt i banan. Ulrika Holmquist (häst nr 1 Happy
Honey Bee) anmälde sig störd av innanpåliggande häst nr 9 All My Lovin (Jacob Johansen) ca 350 meter från mål. Galoppdomtolen gör bedömningen att häst nr 15
Milton (Andreas Tapia Dalbark) driftar något utåt samtidigt som flera ekipage söker plats utvändigt om denna, varvid en kedjereaktion uppstår. Av filmen framgår att
Holmquist får ta upp sin häst men att inget enskilt ekipage kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.  

Oliver Wiilson (häst nr 3 Bright Light) anmälde sig störd av utanpåliggande häst nr 6 Queen Of Skara (Willa Synöve M. Schou) ca 1450 meter från mål.
Galoppdomstolen gör bedömningen av filmen att ingen störning sker. Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 7  

Galoppdomstolen noterar att Malin Holmberg (häst nr 2 Coliflor) använder sitt spö ca ca 220 meter från mål. Holmberg menar att hon hoppades få en snabb spurt
och nå en bättre placering. Galoppdomstolen gör bedömningen att Holmberg använder sitt spö på häst som uppenbart inte kan uppnå prisplacering.
Galoppdomstolen dömer Malin Holmberg till varning för felaktigt bruk av spö. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie straffskala då det var mer än 200 meter till
mål och fälten inte var allt för utdraget. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterar att Fredrik Janetzky (häst nr 11 Aretha) använder sitt spö ca 240 meter från mål. Janetzky menar att han försökte få hästen att bjuda
framåt och att chans fanns för att nå bättre placering. Galoppdomstolen gör bedömningen att Janetzky använder sitt spö på häst som uppenbart inte kan uppnå
prisplacering. Galoppdomstolen dömer Fredrik Janetzky varning för felaktigt bruk av spö. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie straffskala då det var mer än
200 meter till mål och fälten inte var allt för utdraget. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder. 

Lopp 9 

Darren James Williamson (häst nr 1 Lady Kheleyf) anmälde sig störd av utanpåliggande häst nr 12 Ayo (Dale Swift) som går inåt i banan. Fabienne De Geer (Häst
nr 2 Williwaw) anmälde sig störd av utanpåliggande ekipage ca 1000 meter från mål då dessa går inåt i banan. Hördes Dale Swift som menade att Rios kommer inåt
i banan för snävt och att han tvingas följa med ner mot rails. Filmen visar att Leonard Rios (häst nr 14 Hanni) skarpt går inåt i banan kort efter start och generar flera
ekipage. Galoppdomstolen gör bedömningen att Rios byter spår utan tillräckligt utrymme. Leonard Rios döms till en (1) dagars ridförbud, 200712. RG 6:27, 8:16/5
SG:s riktlinjer för påföljder

Darren James Williamson (häst nr 1 Lady Kheleyf) anmälde sig störd av utanpåliggande häst nr 10 Otama Mareld (Willa Synöve M. Schou) som går inåt i banan ca
300 meter från mål. Filmen visar att Synöve M. Schou byter spår utan tillräcligt utrymme och stör medtävlanden. Synöve M. Schou medgav förseelsen.
Galoppdomstolen dömer Willa Synöve M. Schou till två (2) dagars ridförbud 200712 & 200716 Upprepad förseelse. RG 6:27, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder 

Galoppdomstolen noterade att Louise Pettersson (häst nr 11 Superdose) byter spår utan tillräckligt utrymme och därvid stör häst nr 10 Otama Mareld (Willa Synöve
M. Schou). Störningen sker ca 350m före mål. Pettersson medgav förseelsen. Louise Pettersson dömdes till en (1) dags ridförbud 200712. RG 6:27, 8:16/5 SG:s
riktlinjer för påföljder
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