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Rapport från LGD på Bro Park 19 juli 2020

Väder: Sol, +25 C

Galoppdomstol: Mikael Tjernström (ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot). Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Susanna Staaf

Test häst: 
Lopp 1 häst nr 9 Last Of The Line 
Lopp 6 häst nr 8 Realize Rock 

Ändrade hovbeslag 
Kval 2 häst nr 2 Highland Queen bar järnskor fram. 
Kval 3 häst nr 3 The Skimmer bar järnskor bak.

Galoppdomstolen noterade att tränarna Johanna Ericsson, Julian McLaren och Annika Sjökvist inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i
rätt tid. Ericsson dömdes till 500 kr i böter. McLaren dömdes till 1.000 kr i böter (upprepad förseelse), Sjökvist till 1.500 kr i böter (upprepad förseelse) 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.

Kval 3 
Häst nr 2 Honeychurch ströks av banveterinären på grund av hälta.

Lopp 2  
Häst nr 14 Hypochondriac ströks pga att den tappat en framsko kort före start.  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Jenny Hedlund (nr 9 Oh Mambo Boy) om att hästen inkom med sårskada på ett framben.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 300 m efter start där flera ekipage syns inblandade. Hördes Malin Holberg (nr 7 Behindnoone) som angav att det
kommer tryck utifrån in mot svängen samt att det blir trångt invändigt. Holmberg rapporterade vidare att hennes häst inkom med trasiga bakbandage, vilket tyder på
att bakomvarande ekipage kommit för nära hennes häst. Hördes Per Anders Gråberg (nr 2 Never Think Twice) som angav att hans häst var stark samt hängde utåt i
banan, vilket även filmerna bekräftar. Galoppdomstolens samlade bedömning, med stöd av filmerna, är att det inte går att lasta något enskilt ekipage för det
inträffade. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Lopp 5 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Cornelia Hartsmar (nr 15 Black Pearl) att hennes häst inkom halt efter löpningen.

Lopp 8 
Häst nr 3 Bagre stöks då den kom lös före start. 
Häst nr 6 Superdose ströks på grund av att den tappat en framsko kort före start.  

Lopp 9 
Galoppdomstolen noterade att Fabienne De Geer (nr 3 LS Max Factor) använde sitt spö med armen över axelhöjd ca 350 m före mål. De Geer hördes men medgav
ej förseelsen. Fabienne De Geer dömdes till en dags avstängning (200802) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.
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