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Rapport från LGD på Jägersro 2 augusti

 Väder: växlande molnighet, måttlig vind, 18 grader. 

Lok. galoppdomstol: L. Tandari (ordf), M. Bendroth, M. Tjernström (ej lopp 4 & 5), B. McGann 

SG:s repr.: D. Madsen 

Veterinär: J. Karlsson 

Test på hästar: 
Lopp 1, Nr 6 Fernandoo 
Lopp 4, Nr 6 Alwaysonmymind & Nr 5 Havana Red 
Lopp 5, Nr 3 Yoker 
Lopp 7, Nr 5 Hot Bagatelle 
Lopp 11, Nr 3 Mehdhaaf Athbah

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare M. Smith att hennes gästbox saknade plombering. Ärendet lämnade vidare till Svensk Galopp.

Kval, 
Samtliga hästar godkändes.

Lopp 1, 
Galoppdomstolen noterade att Carlos Lopez (nr 1 Klint) tog upp sin häst något vid ingången till upploppet. Hördes Lopez som uppgav att hans häst blev rädd för
utanpåliggande häst nr 4 Single Malt (PA Gråberg), men att han inte blev störd av densamme. Förklaringen noterades, ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 2, 
Galoppdomstolen noterar en störning ca 250 m innan mål, där häst nr 3 Nom de Plum (Oliver Wilson) går in mot Nr 1 Zamson Zaid (Shane Karlsson). Hördes
Karlsson som anförde att det blev trångt men att han ej känt sig störd. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd.

Lopp 3, 
Galoppdomstolen noterade att Leonard Rios (nr 8 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. Rios dömdes till en (1) dags ridförbud (200816) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SGs riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade att Maikel Narvaez Bravo (nr 7 Orb Craft) använde sitt spö väl fler än tre ggr i drivande syfte. Hördes Bravo som medgav förseelsen.
Bravo dömdes till fyra (4) dagars avstängning (0816, 0819, 0822, 0823) samt 3000 kr i böter för felaktigt bruk av spö. Galoppdomstolen väljer att frångå ordinarie
straffskala. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 6 
Galoppdomstolen noterade en störning ca 300 m efter start där Louise Arnshed (nr 9 Label) driftar inåt i banan och stör häst nr 3 Shepherd Gate (Madeleine Smith)
som i sin tur stör häst nr 1 Bearfoot (Ulrika Holmquist). Hördes Arnshed som medgav förseelsen. Louise Arnshed döms till två (2) dagars ridförbud (0816, 0819) för
spårbyte som stört medtävlande (upprepad förseelse). Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen noterade att Madeleine Smith (nr 3 Shepards Gate) använde sitt spö i allt för snabb följd utan att ge sin häst chans att svara för drivningen. Smith
hördes och medgav förseelsen. Smith dömdes till en (1) dags ridförbud (200816) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SGs riktlinjer för påföljder.

Lopp 7, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Anna Pilroth (nr 1 Dragonfly) mot Carlos Lopez (nr 2 Dane Bell) för trängning i sista sväng. Hördes Lopez som anförde att
hans häst reagerade på fåglar på banan samt att nr 7 Nascetta (Elione Chaves) kommer in mot honom vid det aktuella tillfället. Carlos Lopez döms till fem (5)
dagars ridförbud (0816, 0819, 0822, 0823, 0826)
för spårbyte som stört medtävlande (Upprepad förseelse, hög prissumma). Det inträffade bedöms ha skett av oaktsamhet. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för
påföljder.

Anna Pilroth rapporterade att sadeln glidit på häst nr 1 Dragonfly.

Lopp 8, 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 4 Flying Glint (Maikel Narvaez Bravo) tillsynes stannar upp ca 600 m före mål. Hördes Bravo som anförde att hästen är
orutinerad och brukar bära blinkers, men att detta glömts vid startanmälan. Förklaringen noterades. Ingen ytterligare åtgärd.

Lopp 10, 
Häst nr 8 IKC Wildcat förlorade 7 längder i starten.

Lopp 11, 
Noterades att häst nr 3 Mehdhaaf Athbah är hingst.
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