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Rapport från LGD på Bro Park 29 april 2020

2020-04-29

Väder: mulet, +6C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Mikael Tjernström (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Susanna Staaf

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

Test häst: 
Lopp 2 häst nr 7 Repeat Offender 
Lopp 5 häst nr 7 Saint Jimmy 
Lopp 6 häst nr 4 Globemaster 

Lopp 2 
Galoppdomstolen noterade att Leonardo Rios (nr 4 Ocean Side) använde sitt spö i allt för snabb följd utan att ge sin häst chans att svara för drivningen. Rios hördes
och medgav förseelsen. Leonardo Rios dömdes till en dags ridförbud (200513) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SGs riktlinjer för påföljder 

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterade att Dale Swift (nr 3 Double Rock) använde sitt spö med armen väl över axelhöjd ca 300m före mål. Swift hördes och medgav förseelsen.
Dale Swift dömdes till en dags ridförbud (200513) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SGs riktlinjer för påföljder. 

Lopp 4 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Kahlil De Burca att hans häst (nr 9 Von Blucher, sist i mål) inkom med näsblod. Galoppdomstolen belade Von
Blucher med 10 dagars startförbud, samt vidarebefordrat föreläggande om veterinärundersökning ska företes innan startanmälan. RG 7:2/4 7:3 

Lopp 5 
Galoppdomstolen noteradade att nr 3 Rival Son (Jessica Ohlsson) hoppar snett ur boxarna och tillsynes stör flertalet ekipage under löpningens inledande 100m.
Galoppdomstolen hörde bakomvarande Elione Chaves (nr 6 Fairycake) som ansåg sig störd. Hördes Jessica Ohlsson som rapporterade att hästen tappat
tungbandet i samband med lastningen i startboxarna och upplevde därefter hästen som svårstyrd. Galoppdomstolen tar förklaringen i beaktande och frångår
ordinarie straffskala. Galoppdomstolen dömer Jessica Ohlsson till varning för spårbyte som stört medtävlare. RG 6:27, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.
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