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Rapport från LGD på Göteborg 10 maj 2020

 Väder: mulet, regn, svag vind, 9 grader.

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

SG:s repr. D. Madsen

Veterinär: C. Svanholm

Test på hästar: 
Lopp 2, Häst nr 4 Buy and Sell 
Lopp 7, Häst nr 7 Roman King

Kval 
Häst nr 3 Tartan blev bortvisad från start (upprepad förseelse). Hästen belades med 30 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1,
7:3. Godkändes övriga hästar.

Lopp 2 
Galoppdomstolen noterade en trång situation vid ingången till sista sväng. Anmälde M Holmberg (Neptune) att hon blev kraftigt störd av utanpå liggande ekipage.
Hördes A Berg (Light Treading) som medgav att det var trångt men kunde inte se vem som orsakar störningen. Hördes H Mårtensson (Moojim) som angav att
hästen var stark och hon hade svårt att kontrollera den. H Mårtensson dömdes till en dags ridförbud (20200524) för spårbyte som stört medtävlande.  
RG 6:27, 8:16/5. SG's riktlinjer för påföljder.

Anmälde tränare S Sivrup (Point Boy) att hästen tappat vänster baksko.

Lopp 3 
Tränare A Stjernstrand tilldelas en varning för att inte ha anmält rätt mössfärg vid tillfälle när man har flera hästar till start i samma löp.

Lopp 4 
Häst nr 7 History Hill bortvisades från start. Häst nr 8 Obeya tappade fem längder i starten. 
Noterades att häst nr 8 Obeya bröt inåt många spår på upploppet. Gjordes ryttare L Olsen (Obeya) uppmärksam på vikten av att hålla rakt spår över upploppet.

Anmälde ryttare T Henriksson (Cece Adorable) att sadeln hade glidit under loppet.

Lopp 5 
Häst nr 6 Dinamika tappade 6 längder i starten.

Lopp 7 
Ströks häst nr 6 Zamson Zaid på grund av att man inte hann få på en tappsko i tid innan start.

Lopp 8 
Häst nr 4 Allofmelovesallofu föll och utgick ur löpningen.
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