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Rapport från LGD på Bro Park 16 februari 2020

Väder: mulet, +7C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Mikael Tjernström (ledamot)  
Svensk Galopps representant: Hanna Selinus 
Banveterinär: Hans Bernhardsson

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

Test häst: Lopp 5 häst nr 2 Sir Duke

Lopp 3 
Galoppdomstolen noterade Jessica Ohlsons (nr 5 Falmouth Bay) spöanvändning över upploppet. Galoppdomstolen gör bedömningen att Ohlson använder sitt spö
fler än tre gånger samt träffar sin häst på annan plats än lår och bog, utöver detta använder sitt spö i allt för tät följd. Kallades Ohlson som medgav samtliga
förseelser förutom användandet av spö i allt för tät följd, där hon anförde att hon ej träffat sin häst vid första slaget. Galoppdomstolen delar ej den uppfattningen,
detta med stöd av patrullfilmerna. Galoppdomstolen ser allvarligt på det inträffade och väljer att frångå ordinarie straffskala. Jessica Ohlson döms till två (2) dagars
avstängning (200405, 200408) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade att Ulrika Holmquist (nr 6 Logan) träffar utanpåliggande häst (nr 7 Fabricio/Kaia Sofie Ingolfsland) i huvudet med sitt spö ca 300m före
mål. Kallades Holmquist som ej medgav förseelsen. Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. Ulrika Holmquist dömdes en (1) dags avstängning (200405) för
felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Kaia Sofie Ingolfsland (nr 7 Fabricio) mot häst nr 9 Double Cash (Andres Chavez) för trängning 300 m före mål. Av
filmerna visar att ingen störning uppstår. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Lopp 4 
Galoppdomstolen noterade Jessica Ohlsons (nr 5 Hootenanny) spöanvändning över upploppet. Galoppdomstolen gör bedömningen med stöd av patrullfilm att
Ohlsson träffar sin häst på annan plats än lår och bog. Jessica Ohlson döms till fyra (4) dagars avstängning (200415, 200419, 200422, 200426) samt förlust av 50%
av ridarvodet för felaktigt bruk av spö. Upprepad förseelse. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder

Lopp 6 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Fabienne De Geer (nr 3 Freed From Disire) att hon ansåg sig störd ca 300m från mål. Galoppdomstolen finner med stöd
av filmerna att innanför liggande ekipage nr 4 Dapple (Christophe Lamy) kommer utåt i banan och därav stör häst nr 3 Freed From Desire. Galoppdomstolen
bedömer att Lamy inte försöker undvika spårbyte. Kallades Christophe Lamy som medgav föreseelsen samt menade att hästen hängt utåt i banan. Det inträffade
bedöms ha skett av oaktsamhet. Galoppdomstolen dömer Christophe Lamy till en (1) dags ridförbud (200405) för spårbyte som stört medtävlare. RG 6:27,8:16/5.
SG:s riktlinjer för påföljder.
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