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Rapport från LGD på Jägersro 22 juli 2020

Väder: Växlande molnighet, måttlig vind, 18 grader.

Lok. galoppdomstol: M. Bendroth (ordf), L. Tandari, M. Tjernström

SG:s repr.: D. Madsen. Veterinär: J. Karlsson

Test på hästar: 
Lopp 1, 4 Sea Lieutenant 
Lopp 4, 7 Zoo Fun

Galoppdomstolen meddelades att tränare Marc Stott inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Stott dömdes till 1.000 kr 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 1 och 2 (reds tillsammans) 
Noterades att O. Wilson gjorde nedstartsgaloppen utan att ha fötterna i stigbyglarna. Hördes Wilson som informerades om vikten att cantra till start med fötter i
stigbyglarna.

Noterades att C. Lopez ankom sent till ledvolten, när de andra hästarna redan cantrat till start, samt gjorde nedstartsgaloppen utan att ha fötterna i stigbyglarna.
Lopez hördes och informerades om vikten att komma till ledvolten i tid samt att cantra till start med fötter i byglarna.

Samtliga hästar blev godkända.

Kval 3 
Häst nr 8 Suspicious Boy godkändes ej pga oregerlighet vid startplatsen. Galoppdomstolen bedömer att Suspicious Boy ej uppvisats i tävlingsmässigt skick och
belades med fjorton dagars (14) startförbud innan den åter får starta i kval. RG 6:20, 7:1, 7:3. Tränare N Lensvik tilldelades en varning för att hennes häst inte
uppvisats tillräckligt tränad i startboxarna. RG 6.1:2. Övriga hästar godkändes.

Lopp 2 
Galoppdomstolen mottog anmälan från vågkontrollanten om att M N Bravo (Brienne) ej klarat rida i programmet angiven vikt (54 kg). Vikten kom att höjas med ett (1)
kg, ny ridvikt 55 kg. Bravo dömdes till 1.000 kr i böter för att ej ha kunnat rida i programmet angiven vikt, samt varning om att minimivikten kan komma att höjas. RG
6:10, 6:12. SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade en trång situation i ingången till sista sväng där J. Johansen (Walvis Bay) får ta upp sin häst. Hördes Johansen som ansåg sig störd av
utanpåliggande hästar och att hans spår försvann. Av filmerna att döma ser det ut som att där finns plats. Filmerna styrker ingen störning. Ingen vidare åtgärd.

Lopp 3 
Hördes C Lopez (Martin) angående hästens prestation i loppet, näst sist i mål (favoritspelad). Lopez hävdar att Martin blev klämd efter start och att Lopez valde att
backa ner hästen då han är stor och har lång aktion. När hästen tappade kontakt med fältet tappade den även lusten att springa enligt Lopez. Förklaringen
noterades.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade en störning i början av upploppet, där Fabienne De Geer driver ut genom svängen och en bit ner på upploppet och samtidigt tränger ut
häst nr 4 Laudatur (J Johansen) flera spår och stör honom. De Geer hördes och angav att hennes häst hängde utåt och att hon inte varit medveten om att hon hade
en häst utanpå sig. De Geer medgav förseelsen och dömdes till ridförbud två dagar (200805 och 200806) för spårbyte som stört medtävlare. RG 6:27, 8:16/2 SG’s
riktlinjer för påföljder.

Lopp 6 
Hördes A Nilsson Lindahl (Kazh In) angående hästens prestation (långt sist). Lindahl angav att hästen varit ovillig hela vägen, men hon tyckte inte att den verkade
trött efteråt. Hon kunde inte förklara prestationen. Förklaringen noterades.
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