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Rapport från LGD på Göteborg 10 juni 2020

Väder: Växlande molnighet, 20 grader

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Stefan Jönsson (ledamot), Hanna Selinus (ledamot)  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Mathias Sjöström

Test häst: 
Lopp 3 Nr 1 Jungle Dream 
Lopp 6 Nr 9 Revolution 
 

Galoppdomstolen noterade att tränare inte inkommit med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Ian Archer, Pia Göransson, Lotta Månsby, Tony
Oscarsson, Ellinor Rasmusson och Jhannah Stolt dömdes till varning för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar
(gällande från 200408 och tills vidare) (ej anmält att de själva träckte). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder 

Dina Danekilde och Fransisco Castro dömdes till böter 500 kr för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar
(gällande från 200408 och tills vidare) (ej anmält träckare). RG 8:18, SG's riktlinjer för påföljder.

 

Lopp 1 

Häst nr 4 Tove bortvisades från start. Tove belades med 30 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3. Tränare Helen Nilsson
döms till varning för att ha startat häst i ej tävlingsmässigt skick. RG 6:1/2, 8:1/1.  

Galoppdomstolen noterade att häst nr 3 Zara Zaid förlorade fem längder i starten. 

Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 1000 m från mål. Hördes Malin Holmberg (häst nr 3 Zara Zaid) som menade att hon hade fått ta upp sin häst för att
undvika att gå utanpåliggande ekipage. Galoppdomstolen gör bedömningen att inget enskilt ekipage kan lastas för det inträffade.

Lopp 7 

Idkontrollanten anmälde att Häst nr 4 Tyko Bloom är valack. 
Galoppdomstolen noterade häst nr 3 Anguilla (Martin Rodriguez) svaga prestation. Hördes Rodriguez som menade att hästen hängde genom sista svängen och
sedan upplevdes trött på upploppet. Förklaringen noterades. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist att hästen (nr 4 Tyko Bloom) inte tog svängen ordentligt och uppträdde grönt enligt ryttaren.

Lopp 9 

Häst nr 1 Boss Mans Ladder (Lars-Åke Enström) och häst nr 6 Chamseddine Badr (Charlotta Ericsson) förlorade ryttaren och utgick ur löpningen. 

Häst nr 7 Sir Zelmer (Henrik Engblom) och häst nr 9 Great Soprano (Kim Stern) avstannades och utgick ut löpningen.
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