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Rapport från LGD på Jägersro 26 augusti

Väder: mulet, måttlig vind, 18 grader 

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

SG:s repr.: D. Madsen 

Veterinär: L. Karlsson 

Test på hästar: 
Lopp 1, Nr 1 Prevent 
Lopp 4, Nr 7 Toshaway

Kval, 
Häst nr 2 Holland Park godkändes ej. Holland Park belades med 14 dagars startförbud innan den åter får uppvisas i kvallöpning. RG 6:20, 7:1, 7:3.  
Tränare L Natt och Dag tilldelas en varning för att av henne tränad häst ej var i tävlingsmässigt skick. RG 6.1:2, 8:15/1 SG:s riktlinjer för påföljder. Tränare Natt och
Dag kallades, men infann sig ej. Ingen ytterligare åtgärd

Lopp 1 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Oliver Wilson (häst nr 5 Zamson Zaid) att han kände sig trängd av Malin Holmberg (häst nr 8 Layton). Wilson menar att
Holmberg blev utflyttad av invändigt liggande Elione Chaves (häst nr 1 Prevent). Wilson ligger utvändigt om båda nämnda ekipage. Hördes Holmberg som inte
anser sig vara störd av Chaves samt att hon menar att hon håller sitt spår. Holmberg anser sig inte ha stört någon. Filmerna stöder inte Wilsons anmälan. Saken
lämnas utan åtgärd.

Noterades att Hanna Mårtensson (Häst nr 7 Freemanip) skrittade lugnt mot startplatsen. Dömdes Mårtensson till böter 1 000 kr i för att ha försenat starten. RG
6:2/1, 8:16/2 SG:s riktlinjer för påföljder.

Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten om att Josephine Ingvarsson (häst nr 6 Martin) vägt in med 0,6 kilos övervikt. Ingvarsson dömdes till 1
000 kr i böter för att ha inkommit med övervikt. RG 6:10, 6:12 SG:s riktlinjer för påföljder.

Lopp 3 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från jockey Jacob Johansson mot målettan Amon Ra (Carlos Lopez) för trängning på upploppet. Galoppdomstolen anser att
flera ekipage är inblandade och att ingen enskild ryttare kan lastas samt att störningen inte påverkar ordningsföljden. Ingen ytterligare åtgärd.

Häst nr 6 Siphon River avstannades kort innan mål och utgick ur löpningen. Hördes Shanes Karlsson som menade att hästen inte alls kändes bra. Karlsson dömdes
till varning för att inte ha fullgjort rapportskyldighet enligt RG 6:2. Dömdes Karlsson till 2 000 kr i böter för otillbörligt uppträdande mot funktionär. RG 8:18.

Lopp 4 
Hördes Carlos Lopez angående hans ridning på häst nr 5 Fancy Legend (favorit). Lopez angav att hästen inte kändes lika stark som senast utan var svag och
vinglig. Han försökte byta spår, men hon var tidigt trött. Förklaringen noterades.

Lopp 7 
Galoppdomstolen mottog anmälan från jockey Shane Karlsson (häst nr 2 Gas Monkey) att hästen snubblat och tappat aktionen. Förklaringen noterades.  
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