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Rapport från LGD på Jägersro söndag 26 april 2020

 Väder: sol, svag vind 14 grader.

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

SG:s repr.: S. Jönsson

Veterinär: J. Karlsson

Test på hästar: 
Lopp 3, Nr 1 Plata O Plomo  
Lopp 5, Nr 2 Suspicious Mind 
Lopp 7, Nr 3 Laudatur

Kvallopp 
Godkänt samtliga startande.

Lopp 1, 
Häst nr 3 Camaluna, blev bortvisad från start.

Lopp 4, 
Häst nr 3 IKC Wildcat tappade tre längder i starten. Hördes E Gustafsson (IKC Wildcat) angående hennes ridning i loppet, hon uppgav att hon inte kunde hålla
hästen. Förklaringen noterades. Galoppdomstolen noterade en trång situation i sista sväng, hördes E Rönnlund (Queen Ascari) som tyckte att V Miklas Larsen
(Itsakeeper) går in och tar hennes spår. Filmen stöder inte Rönnlunds version. Ingen åtgärd. Rönnlund tilldelas en varning och informeras om vikten att hålla rakt
spår.

Lopp 5, 
Hördes E Chaves (5 Master Bloom) angående hästens prestation (långt sist), han uppgav att hästen gick in i väggen och stannade redan mitt på bortre långsidan.
Förklaringen noterades.

Lopp 6, 
Tilldelas tränare Cathrine Erichsen (Shantou) böter, 1000 kr, för sen ankomst till ledvolt. RG 6:16.

Lopp 7, 
Ströks häst nr 1 Zamson Zaid pga olyckshändelse innan starten.  
C Hartsmar (Four Dragons) anmälde en störning vid ingången till sista sväng. Hon ansåg att utanpåliggande A Tapia Dalbark (Glorious Player) tar hennes spår.
Hördes Dalbark som inte ansåg sig skyldig, utan kände sig trängd av PA Gråberg (Puyol) som kom in och tog hans spår. Av filmerna är det svårt att bedöma
händelsen. Saken lämnades utan åtgärd. L Arnshed (Heman Cross) anmälde en störning vid slutet av bortre långsidan. Galoppdomstolen bedömer att ingen enskild
ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen åtgärd.

Lopp 8, 
Ströks häst nr 4 Alderman, förlorade ryttaren på väg till start.
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