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Rapport från LGD på Bro Park 2 februari 2020

 Väder: Sol, +3C 

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson, Mikael Tjernström (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 Freed From Desire 

Ryttarbyten  
Lopp 2 häst nr 7 från Andres Chavez till Jessica Ohlson  
Lopp 6 häst nr 5 från Andres Chavez till Jay Drew Kozaczek (+1kg till 63kg)

Övrigt 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttarna Fredik Janetzky och Shane Karlsson att medtävlare Fabienne De Geer vid flertalet löpningstillfällen skriker under
stora delar av löpningen och då på ett sådant sätt att det uppfattas störande för övriga ekipage. Galoppdomstolen kallade De Geer och informerade att beteendet
kan komma att ses som störande enligt RG 6:27 och RG 8:18.

Lopp 1 
Galoppdomstolen hörde Alina Öhgren (nr 6 Logan) angående hennes spöanvändning vid upploppets början, då hon syns använda sitt spö i allt för tät följd. Öhgren
hävdar att hon missar det första slaget varvid hon använder sitt spö direkt efter i drivande syfte. Galoppdomstolen finner att filmerna stöder Öhgrens utsago att det
första slaget ej träffat hästen. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Lopp 2  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att Kaia Sofie Ingolfsland (nr 2 Magic Johnson) ej klarat rida i programmet angiven vikt (52kg). Vikten
kom att höjas med ett (1) kg, ny ridvikt 53kg. Kaia Sofie Ingolfsland dömdes till 1000 kr i böter för att ej kunnat rida i programmet angiven vikt, samt varning om att
minimivikten kan komma att höjas. RG 6:10, 6:12. SG:s riktlinjer för påföljder. 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att Christophe Lamy (nr 8 Grimeford Lane) ej klarat rida i programmet angiven vikt (59kg). Vikten kom att
höjas med ett (1) kg, ny ridvikt 60kg. Christophe Lamy dömdes till 1000 kr i böter för att ej kunnat rida i programmet angiven vikt, samt varning om att minimivikten
kan komma att höjas. RG 6:10, 6:12. SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 4 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Fabienne De Geer (nr 4 Sugoi) mot Emma Nordin (nr 1 Amara) för trängning genom sista sväng. Galoppdomstolen
studerade filmerna. Av filmerna framgår ingen störning. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Lopp 5 
Galoppdomstolen hörde Leonardo Rios (favorit i löpningen nr 6 Mr Guetta) angående hästens svaga prestation, slutade sjua i löpningen. Rios anförde att hästen
inte agerat som tidigare och kändes för dagen trött vid ett tidigt skede under löpningen. Förklaringen noterades. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 7  
Galoppdomstolen noterade en incident ca 500m före mål där häst nr 3 Madame Easter (Jessica Ohlson) snubblar. Ohlson hördes och anförde att hästen snubblade.
Förklaringen noterades. Ingen ytterligare åtgärd.
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