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Rapport från LGD på Bro Park 20 maj 2020

 Väder: sol, +12C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot), Hans Bernhardson (Ledamot kval 1)  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Bernhardson  

Test häst:  
Lopp 3 häst nr 5 Freed From Desire  
Lopp 6 häst nr 9 Whistle High 

Ryttarbyten:  
Lopp 4 häst Norse Magic nr 5 från Andreas Tapia Dalbark till Per-Anders Gråberg 
Lopp 5 häst nr 4 Areyoutheway från Andreas Tapia Dalbark till Shane Carlsson

Lopp 1  
Galoppdomstolen noterade att häst nr 4 Heart of Dreams träckare saknade av SG utfärdat tillstånd inför tävlingsdagens början. Tränare Patrick Wahl dömdes till 500
kr i böter för att inte ha rättat sig efter SG´s riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar version 5 (gällande från 200405 och tillsvidare.) RG 8:18
SG´s riktlinjer för påföljder. 

Galoppdomstolen noterar en situation ca 600 meter från mål. Häst nr 12 Tatum (Jacob Johansen) tycks fastna i railen. Av filmen framgår att innerrailen vid platsen är
utrailad, alltså innerrailen blir utrailad från ca 600 m från mål. Galoppdomstolen tolkar det som att hästarna som följer rail kan hamna i trång situation. Johansen
hördes och menade att railningen gör att trång situation uppstår samt att hästarna som följer railen blir av med sitt spår då railen går utåt mitt i svängen.
Galoppdomstolen ser allvarligt på det inträffade. Galoppdomstolen bedömer att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 2  
Galoppdomstolen noterade att häst nr 11 Fibonacci träckare saknade av SG utfärdat tillstånd inför tävlingsdagens början. Tränare Niels Petersen dömdes till 500 kr i
böter för att inte ha rättat sig efter SG´s riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar version 5 (gällande från 200405 och tillsvidare.) RG 8:18 SG´s
riktlinjer för påföljder. 

Galoppdomstolen noterar att häst nr 4 Enge Go On (Andreas Tapia Dahlbark) kraftigt trampar om ca 600 m från mål och då tappar ryttaren. Filmen visar en trång
situation där häst nr 7 Blue Gem (Cornelia Hartsmar) är inblandad. Hartsmar hördes och menade att i samband med att hon passerar platsen för utrailning driver
hästen också ner mot rail. Tapia Dahlbark hördes och menade att Hartsmar tar hans spår. Galoppdomstolen gör bedömningen att railningen skapar situationen och
att inget enskilt ekipage kan lastas för det inträffade. Beslut tas av organisationen att raila om svängen. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog anmälan från Malin Holmberg (häst nr 6 Neptune) om att hon blir störd av innanpåliggande ekipage ca 700 meter från mål. Filmen visar att
häst nr 3 Solveig (Shane Karlsson) rör sig utåt i banan. Galoppdomstolen bedömer att Karlsson gör vad han kan för att hålla sitt spår då hästen visade sig
svårreglerad (se nedan) och att en trång situation uppstår men att det inte är en störning. Ingen ytterligare åtgärd.  

Galoppdomstolen noterar trånga situationer ca 800 meter från mål och framåt. Häst nr 3 Solveig (Shane Karlsson) verkade svårreglerad. Karlsson hördes och
menade att hästen inte tycktes fungera med blinkers. Förklaringen noterades och framfördes till ställföreträdare för tränare Wido Neuroth. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog anmälan från Per-Anders Gråberg om att railen i sista sväng inte var funktionell. Synpunkten noterades (se ovan). Ingen ytterligare åtgärd.

Galoppdomstolen mottog anmälan från Anna Pilroth (häst nr 15 Ellis St Martin) om trång situation ca 700 m från mål (se ovan). Pilroth ansåg sig inte själv störd.
Ingen ytterligare åtgärd. 
 

Lopp 4  
Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Puyol träckare saknade av SG utfärdat tillstånd inför tävlingsdagens början. Tränare Henrik Engblom dömdes till varning för
att inte ha rättat sig efter SG´s riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar version 5 (gällande från 200405 och tillsvidare.) Galoppdomstolen ser
förmildrande på brottet då Engblom själv hade föravsikt att träcka hästen och så gjorde. Galoppdomstolen framförde vikten att även tränaren till organisation bör
anmäla sin roll som träckare. RG 8:18 SG´s riktlinjer för påföljder.
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