
2020-05-03

Rapport från LGD på Jägersro söndag 3 maj 2020

 Väder: växlande molnighet, svag vind, 13 grader.

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

SG:s repr.: S. Jönsson

Veterinär: J. Karlsson

Test på hästar: 
Lopp 2, Häst nr 1 Sunlight 
Lopp 7, Häst nr 2 Kissnfly

Kval 
Häst nr 3 Hello Trouble bortvisades från start (upprepad förseelse). Hello Trouble belades med 30 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG
6:20, 7:1, 7:3 
Häst nr 2 Amaretto stod i starten och förlorade ca sex längder. Amaretto bedöms inte vara tillräckligt förberedd för start. Amaretto belades med 14 dagars
startförbud.

Lopp 1, 
Tränare Marie Lustig (Clauses Rekato) hördes angående hästens prestation (slagen totalt 82 längder). Hon förklarade att resultatet var förväntat med tanke på
hästens formtal. Förklaringen noterades.

Lopp 2, 
Galoppdomstolen noterade att E. Chaves (Sea Lieutenant)) använde sitt spö med spöarmen på gränsen över axelhöjd. Chaves informerades om att tänka på detta
framöver.

Lopp 3, 
E. Ögren (Claes) informerades om vikten av att hålla rakt spår. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 4, 
J-E Neuroth hördes på grund av att ej ha infunnit sig till åtagen ritt. Förklaringen noterades. Informerades om vikten av att hålla sig uppdaterad angående vad som
gäller under rådande corona-situation.

Lopp 6, 
Noterades en trång situation i ingången till första sväng. Hördes N. Mortensen (Valence) som anser att hon har tidigt har plats men sen blir störd av utanpåliggande
D Danekilde (Monaya) då denne blir störd av F de Geer (Suo Gan). Hördes D Danekilde som bekräftar Mortensens version. Filmen visar att F de Geer byter spår
utan tillräckligt utrymme. Galoppdomstolen anser att F De Geer orsakar störningen. F de Geer döms till en dags ridförbud (20200520) för spårbyte som stör
medtävlande. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljd.
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