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Rapport från LGD på Göteborg 26 juli 2020

Väder: Mulet, regnskurar, måttlig vind, 18 grader.

Lokal galoppdomstol: L. Tandari (ordf.), M. Bendroth, N. Grant, M. Johansson

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

Test på hästar: 
Lopp 2, Nr 6 Royal Ambition 
Lopp 8, Nr 6 Sir Zelmer

Galoppdomstolen noterade att tränare ej har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. J. Bjørdal, L-Å Enström, P. Fitzsimons dömdes till
böter 500 kr vardera 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.

Kval 1 och 2 
Samtliga hästar godkändes.

Lopp 2 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare M Smith om att hennes häst nr 2 Hallyday inkom med tappsko på vänster bak.

Lopp 4 
Häst nr 14 The Pope förlorade tre längder i starten.

Galoppdomstolen noterade att häst nr 8 That's Me ledde in i första sväng, bröt sedan kraftigt utåt och var sedan långt slagen i mål. Hördes M Narvaez Bravo som
uppgav att det var första gången hästen gick med blinkers. När Bravo inte fick något svar av hästen på upploppet valde han att sätta ner händerna. Förklaringen
noterades.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterade en trång situation på mitten av bortre långsidan där M Rodriguez (Queen of Skara) ser ut att förlora sitt spår och är på väg in i ytterrailen.
Hördes Rodriguez som rapporterade att hans häst skyggat för hästen innanför och att han inte blev störd av framför- och utanpåliggande hästar. Förklaringen
noterades. Ingen åtgärd.

Lopp 7 
Galoppdomstolen noterade en störning ca 200 m före mål, där flera hästar är inblandade och PA Gråberg tar upp sin häst. Hördes PA Gråberg (Moojim) som uppgav
att han inte hade häst att gå med och inte kunde försvara sitt spår. Hördes även C Hartsmar, E Chaves och N Hagalund-Holm. Galoppdomstolen bedömer att
spårbytet var av lindrig karaktär och att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 8 
Häst nr 7 Great Soprano avstannades före sista hindret och utgick ur löpningen.
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