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Rapport från LGD på Bro Park 15 April 2020

Väder: Sol, +9C

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

Test ryttare: Test på alla ryttare i samtliga lopp. Inga anmärkningar. 

Test häst:  
Lopp 1 häst nr 4 Slightly Trendy 
Lopp 6 häst nr 5 Von Bucher

Lopp 1  
Tränare Bruno Alvarez (häst nr 5 Hidden Star) dömdes till böter om 500 kr för att ej ha svarat för att ryttaren bar hästägarens färger RG 6:1/3 8:15. 

Galoppdomstolen noterade Dale Swift (häst nr 1 Time For Action) ridning över upploppet. Swift hördes och menade att hästen uppträtt stressat i samband med
lastning då tiden bakom boxarna blev ovanligt lång (annan häst skoddes). Swift menade att hästen förlorade aktionen ca 500 meter från mål (vilket filmen visar) och
sedan löpt ovilligt. Swift valde då att inte rida ut hästen. Förklaringen noterades.  

Banveterinären anmälde att Häst nr 3 Franciskus inkom med näsblod. Hästen belades med 10 dagars startförbud. Friskintyg av veterinär ska företes innan
startanmälan. RG 7:2/4 7:3.

Lopp 4  
Galoppdomstolen noterade Christophe Lamy (häst nr 3 Happy Honey Bee) ridning de sista 800 metrarna. Happy Honey Bee var spelfavorit. Hördes tränare Annika
Sjökvist som menade sig nöjd med ryttarens ridning och menade hästen blåst mycket efter loppet troligen efter att ha svalt tungan. Förklaringen noterades.

Ryttare Emme Nordin (Häst nr 6 anmälde sig störd ca 250 m efter start i ingången till första sväng Nordin menade att hennes chanser i loppet försvann där och då.
Filmen visar en trång situation då flera ekipage håller sina spår samtidigt som banan svänger. Galoppdomstolen bedömer att inget enskilt ekipage kan lastas för den
uppkomna situationen. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 7  
Tränare Bruno Alvarez (häst nr 4 Faircake) dömdes till böter om 500 kr för att ej ha svarat för att ryttaren bar hästägarens färger RG 6:1/3 8:15. 
Galoppdomstolen noterade att startern strök häst nr 2 Honey’s Delight p.g.a. startboxvägran. Honey’s Delight skall vara godkänd i kvallöpning för att få startanmälas
till ordinarie löpning. RG 6.20 7.1.

Lopp 8  
Galoppdomstolen noterade att startern strök häst nr 3 Lets Do It p.g.a. startboxvägran. Lets Do It skall vara godkänd i kvallöpning för att få startanmälas till ordinarie
löpning. RG 6.20 7.1.
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