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Rapport från LGD på Jägersro 12 juli 2020

 Väder: växlande molninghet, måttlig vind, 18 grader.

Lok. galoppdomstol: L. Tandari (ordf), M. Bendroth, M. Tjernström (ej i lopp 9), N. Grant, B. McGann

SG:s repr.: D. Madsen

Veterinär: J. & L. Karlsson

Test på hästar: 
Lopp 1 nr 5 Reunion Island 
Lopp 3 nr 1 Havana Red 
Lopp 4 nr 2 I Kirk & 5 Breakdancer  
Lopp 5 nr 1 Nocentsinkentucky 
Lopp 7 nr 3 Nascetta 
Lopp 8 nr 5 Nouvelle Lune 
Lopp 9 nr 12 Bullof Wall Street, nr 2 Yoker  
Lopp 10 nr 4 Jazz Explosion

Dömdes tränare K. De Burca till böter 500 kr för att ej ha medtagit identitetshandlingar till dagens löpningar. RG 5:21, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder. 
Dömdes M. Stott till böter 500 kr för att ej ha uppvisat korrekta identitetshandlingar. RG 5:21, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Kval 1 
Samtliga hästar blev godkända.

Lopp 1 
Häst nr 1 Absolut Gold bortvisades från start pga olyckshändelse.

Lopp 2 
Häst nr 6 Donatella ströks av veterinär pga olyckshändelse i ledvolten.

Lopp 3 
Häst nr 8 Dhakota ströks av veterinär pga hälta.

Galoppdomstolen noterade en trång situation i ingången till första sväng där M. Rodriguez (nr 4 Xcalibur) får ta upp sin häst. Hördes Rodriguez som angav att hans
häst är stor och har stor aktion, därav beslutet att backa för att undvika att hamna i kläm. Hördes utvändigt, framförvarande O. Wilson (nr 9 Sea the Shadow) som
angav att han säkerställde att han hade tillräckligt med utrymme innan han sökte sig ner i banan. Förklaringarna noterades, ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 5 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från veterinären att häst nr 1 Nocenstinkentucky uppvisade märke efter spöet. Dömdes E Chaves till böter 3000 kr för att ha
utdelat slag med alltför stor kraft. I övrig kunde inte filmerna visa på vidare felaktigt bruk. RG 6:31, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade C Lopez's (nr 9 Eyes Wide Shut) ridning loppet igenom (vida spår hela vägen). Hördes Lopez som angav att hästens har lång aktion och
gick bäst ute i spåren. Förklaringen noterades.

Lopp 7 
Tränare L Reuterskiöld rapporterade att hans häst nr 8 Serenity Bloom inkom med näsblod.

Lopp 8 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 5 Nouvelle Lune (Dale Swift) bryter utåt i banan vid upploppets början och vidare utåt längs hela upploppet mot mål. I första
skedet störs både häst nr 6 Queen Rouge (Oliver Wilson) och häst nr 9 Marta (Martin Rodriguez). Gällande häst nr 9 Marta bedömer galoppdomstolen att störning
sker ca 300-350m före mål då häst nr 5 Nouvelle Lune driftar utåt och nr 9 Martas utrymme minskar mellan framförvarande nr 5 Nouvelle Lune och utanpåliggande
nr 6 Queen Rouge. Rodriguez (nr 9 Marta) väljer i det skedet att styra innanför dessa ekipage och får fritt spår. Galoppdomstolen bedömer att störning föreligger
men anser inte att den påverkar ordningsföljden i mål. Störningen mot häst nr 9 Marta anses ha skett genom oaktsamhet.  
Vidare gällande störningen av häst nr 6 Queen Rouge bedömer galoppdomstolen att nr 5 Nouvelle Lune driftar utåt vid flera tillfällen längs hela upploppet varav nr 6
Queen Rouge tvingas till spårbyten då denne avancerar på utsidan om nr 5 Nouvelle Lune. Galoppdomstolens samlade bedömning är att nr 5 Nouvelle Lune drar
fördel av störningen gällande nr 6 Queen Rouge och finner det som högst sannolikt att nr 6 Queen Rouge hade vunnit löpningen om störning ej skett. Därav väljer
galoppdomstolen att ändra ordningsföljden i mål och flyttar ner nr 5 Nouvelle Lune till andraplatsen. Störningen mot häst 6 Queen Rouge anses ha skett genom
oaktsamhet. Swift hördes och medgav ej förseelsen. Galoppdomstolen dömer Dale Swift till fyra (4) dagars avstängning (0726, 0729, 0730, 0802) samt 50 % förlust
av ridarvodet och ryttarprovisionen. Hög prissumma. RG 6:27, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Lopp 9 
Dömdes tränare N Petersen (Bullof Wall Street) till böter 15 000 kr för att ej ha rättat sig efter rutinerna för nedstartsgalopp. Galoppdomstolen väljer att frångå
ordinarie straffskala då hästen endast visades ett knappt halvt varv i ledvolten, samt att Petersen inte förvissat sig om att hans ansökan om att frångå gällande
ledvoltsrutiner godkänts. Hög prissumma. RG 6:13, 6:14, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade en trång situation i ingången till första sväng, där F Janetzky (nr 8 Timo Nurmos) får ta upp sin häst. Galoppdomstolen bedömer att flera
ekipage är inblandande och ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Saken lämnades utan åtgärd.

Lopp 10 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist (nr 6 The Kid) att hon känt sig störd in i första svängen. Galoppdomstolen studerade filmerna men kan
inte få en klar vy över någon störning.



Galoppdomstolen mottog en anmälan om störning från Jacob Johansen (nr 10 Stormy Ocean) och Oliver Wilson (nr 8 Plantstepsdream) mot utanpåliggande
ekipage in mot sista kurvan. Galoppdomstolen har bedömningen att häst nr 7 Mr Kygo (Malin Holmberg) orsakar störningen genom att styra för snävt in mot
svängen. Hördes Malin Holmberg som medgav förseelsen. Galoppdomstolen dömer Malin Holmberg till två (2) dagars avstängning (0726, 0729) för spårbyte utan
tillräckligt utrymme. RG 6:27, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterad en trång situation ca 600 m före mål där flera ekipage var inblandade. Av filmerna går inte att säkerställa vem som orsakat den uppkomna
situationen. Saken lämnades utan vidare åtgärder.

Galoppdomstolen noterade att Dale Swift (nr 3 Delacroix) använde sitt spö väl fler än tre gånger på hästens bog ca 100 m efter start och vidare på upploppet i
drivande syfte. Swift hördes och medgav förseelsen. Dale Swift dömdes till fyra (4) dagars avstängning (0805, 0806, 0809, 0812) samt 75 % förlust av
ryttarprovisionen, för felaktigt bruk av spö. Upprepad förseelse samt hög prissumma. RG 6:31, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder.
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