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Rapport från LGD på Bro Park 12 januari 2020

Väder: Sol, 6C. 
Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (ordf.), Neil Grant (ledamot) & Barry McGann (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 6 Janice  

Lopp 1 
Galoppdomstolen noterade en trång situation ca 800 meter från mål. Av filmen att döma beror det på att flera ekipage förbereder sig för kurvtagning. Ulrika
Holmqvist (häst nr 5 Laughter Lounge) anmälde sig störd av utanpåliggande häst nr 2 Fast And Free (Emma Nordin) ca 800 meter från mål. Emma Nordin (häst nr 2
Fast And Free) anmälde sig störd av utanpåliggande häst nr 5 Allhallowtide (Rebecca Colldin) ca 800 meter från mål. Rebecca Colldin hördes och menade att det
fanns plats på hennes insida men att hästen hängt inåt. Galoppdomstolen bedömer att Colldin byter spår utan tillräckligt utrymme och därmed stör innanpåliggande
häst nr 2 Fast And Free. Galoppdomstolen bedömer att det inträffade inte påverkat ordningsföljd i mål. Rebecca Colldin döms till en (1) dags ridförbud (200202). RG
6:27, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 400 meter från mål då Dale Swift (häst nr 5 Double Cash) byter spår utan tillräckligt utrymme och stör
innanpåliggande häst nr 2 Bear Wells (Malin Holmberg). Holmberg hördes och menade sig störd av utanpåliggande häst 5 Double Cash, vilket också filmen visar.
Swift hördes och medgav förseelsen. Dale Swift döms till en (1) dags ridförbud (200202). RG 6:27, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 5 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 7 Jungle Dream (Liam Doran) hoppar snett ur boxarna och förlorade många längder. Inget annat ekipage var inblandat. Ingen
ytterligare åtgärd.  
Galoppdomstolen noterar att häst nr 3 Francese Fratellin (Malin Holmberg) tappade auktionen 600 meter från mål. Holmberg hördes och menade att hästen trampat
fel, förlorade auktionen och var sedan ovillig resten av loppet. Ingen ytterligare åtgärd.
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