
 

 

Rapport Galoppdomstol Jägersro 20210411 

 
 

Väder: snöblandat regn, frisk vind, 3 grader, bana god till blöt 

Lokal galoppdomstol: Larissa Tandari (ordförande), Maria Bendroth (ledamot), Magnus 

Gustavsson (ledamot) 
  
SG:s representant: Dennis Madsen  
  
Veterinär: Jill Karlsson  

  
Test på hästar: 

Lopp 1 häst nr 5 Sea Lieutenant 

Lopp 6 häst nr 3 Quagmire 

 
Lopp 1, 
Galoppdomstolen noterade att tränare Francisco Castros hästar ankom sent till ledvolten. Castro 

döms till böter 500 kr. Allmänna bestämmelser § 39 samt RG 6:13, 6:16, 8:15/2.  

 
Galoppdomstolen uppmärksammade att jockey Cornelia Hartsmar (nr 5 Sea Lieutenant) går in 

något snävt när hon passerar nr 2 Amon Ra, utan att störning skett. Hartsmar påminns om vikten 

att hålla rakt spår. 

 
Lopp 2, 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Pusjkin (E Chaves) bryter ut vid ingången till upploppet. 

Hördes Chaves, som angav att hästen blev rädd för startboxarna. Chaves dömdes till varning för 

att ha underlåtit att rapportera avvikelser under loppet. RG 6:2/5, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder. 

 
Galoppdomstolen noterade att Cornelia Hartsmar (nr 4 Nyhavn) använde sitt spö med armen över 

axelhöjd ca 200 m före mål. Hartsmar hördes, medgav förseelsen och dömdes till böter 1000 kr för 

felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder. 

 
Lopp 3, 
Galoppdomstolen noterade att Jakob Lokorian (nr 4 Hodor) använder sitt spö två gånger på 

upploppet, trots att hästen var långt sist. Hördes Lokorian som uppgav att han följde ridorder. 

Lokorian döms till ridförbud en (1) dag (210425) för bruk av spö på uppenbart slagen häst.  

RG 6:31, 8:16/5 SG’s riktlinjer för påföljd.  

 
Lopp 5,  
Galoppdomstolen noterade att Malva Blademo (nr 1 High Max) inte tycks tillvarata hästen chanser 

i löpningen då hon sätter ner händerna ca 200 meter från mål när chans fortfarande fanns till en 

prisplacering. Blademo hördes, uppgav att hon inte visste att det var sex prispengar i loppet. 

Blademo döms till en (1) dags ridförbud (210425) för att ej ha ridit för bästa prisplacering. RG 6:2/5 

6:25, 8:16/2 SG’s riktlinjer för påföljd. 

 



 

 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Louise Pettersson (nr 3 Columbia) om att hon blivit 

störd ca 800 m före mål. Av filmerna framgår ingen störning. Ingen ytterligare åtgärd. 

 
Lopp 7, 
Galoppdomstolen noterade att Andres Chaves (nr 7 Maid) driver utåt i banan ut över hela 

upploppet var vid bakomvarande ekipage får gå invändigt om häst nr 7 Maid. Galoppdomstolen 

bedömer att ordningsföljden i mål ej har påverkats. Chaves hördes, medgav förseelsen och 

dömdes till en (1) dags ridförbud (210425) för spårbyte utan tillräckligt utrymme. RG 6:27, 8:16/5, 

SG:s riktlinjer för påföljder.   

 
Kval 1 & 2 
Samtliga hästar godkändes. 

 
SLUT 


