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Rapport från LGD på Bro Park 29 juli 2020

Väder: växlande molnighet, +20C

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

Test häst:  
Lopp 2 häst nr 6 Irish Prosecutor 
Lopp 3 häst nr 1 Kick On 
Lopp 8 häst nr 2 Mahany De Piboul

Ändrade hovbeslag Kval 2 häst nr 3 Aquila Phi bar järnskor runt om.

Galoppdomstolen noterade att tränarna Bo Helander och Catharina Vång inte har inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Bo Helander
dömdes till 500kr i böter och Vång till 1000kr (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 2 
Häst nr 5 Inviting Rose ströks av banveterinären pga hälta.

Lopp 1  
Galoppdomstolen noterade att Cristophe Lamy (nr 8 Cheeta) använde sitt spö på en uppenbart slagen häst. Hördes Lamy som medgav förseelsen. Dömdes
Cristophe Lamy till en (1) dags ridförbud (200812) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 2 
Galoppdomstolen hörde Elione Chaves (nr 7 Central Park) angående ridningen på upploppet. Chaves anförde att hans häst hängde inåt i banan vilket filmerna
också bekräftar. Förklaringen noterades. Chaves informerades om vikten av att följa reglerna om rapporteringsskyldighet enligt RG 6:2/6. Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 3 
Galoppdomstolen informerade tränare Roy Arne Kvisla (nr 8 Victor Kalejs) om vikten av att följa ledvoltsrutinerna. 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Patrick Wahl om att hans häst (nr 4 Red Hot Chili) inkom med näsblod. Hästen meddelas startförbud tills dess
bifogat friskintyg kan uppvisas. RG 7:3

Lopp 4 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Tina Långström (nr 8 Sweet Sid) att hon blivit störd av häst nr 9 Laughter Lounge (Carlos Lopez) på bortre långsidan.
Filmerna visar en trång situation ca 150m efter start, dock ej med tillräcklig tydlighet för att kunna belasta något enskilt ekipage för det inträffade. Saken lämnades
utan ytterligare åtgärd.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade en situation ca 400m före mål där nr 8 Artful Rogue (Kim Stern) tvingas ta upp sin häst. Hördes Stern som menade att han blev klämd
mellan både utvändigt ekipage (Tapia Dalbark/nr 2 Kew Bridge) och invändigt ekipage (Gråberg/nr 1 Murray Mint) som går ihop. Filmerna visar att det förvisso blir
trångt men att plats finns mellan ekipagen, samt att nr 8 Artful Rogue inte avancerar i samma takt som övriga inblandade. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd. 
Galoppdomstolen hörde Christophe Lamy (nr 6 Sir Duke/spelfavorit) angående hans ridning i loppet, långt sist utan att till synes försöka avancera i tid för att uppnå
bästa möjliga placering. Lamy medgav att han börjat sitt avancemang för sent men att hans ridorder varit att sitta still och avvakta. Galoppdomstolen anser att
hästen avslutade löpningen starkt till en fjärdeplats, men ej givits tillräcklig chans i löpningen. Christophe Lamy tilldelades en varning för att ej ha tillvaratagit hästens
chanser i löpningen. RG 6:2/5,8:1/1, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder
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