
 

 

Rapport Galoppdomstol Jägersro 20210421 

 
 

Väder: växlande molnighet, måttlig vind, 9 grader, bana god  

Lok. galoppdomstol: Maria Bendroth (ordf), Larissa Tandari, Barry McGann 
  
SG:s repr.: Dennis Madsen  
  
Veterinär: Jill Karlsson  

  
Test på hästar: 

Lopp 2, nr 2 Chatarina 
Lopp 6, nr 5 Don Pablo 
 
Kval  
Noterades att nr 4 Irishlittlesister är skimmel.  

 
Lopp 2,  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Elione Chaves (nr 3 Cutie) angående hästens 

prestation i loppet. Han berättade att hästen stannade redan 600 m innan mål och den var sedan 

ovillig. Han kunde inte känna att det var något övrigt fel på hästen. Förklaringen noterades.  

 
Lopp 3, 
Noterades att häst nr 1 Suo Gan springer av snett ut ur startboxarna. Ingen ytterligare åtgärd. 

 
Hördes Cornelia Hartsmar, (Suo Gan) ang ridningen i sista sväng samt över upploppet. Hartsmar 

uppgav att hästen hängde utåt hela loppet samt var svårstyrd. Hartsmar påmindes om vikten av att 

respektera rapportskyldigheten. Ingen ytterligare åtgärd.  

 
Lopp 4, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Malva Blademo (nr 3 Q’s Kiss) om att hästen 

kändes dålig och att hon valde att pulla upp den in på upploppet. Förklaringen noterades. 

 
Galoppdomstolen noterade att ryttare Maikel Narvaez Bravo använder sitt spö strax innan mål på 

en uppenbar vinnare. Bravo tilldelas en varning för att ha drivit en häst som var uppenbar vinnare. 

RG 6:31  
 
Hördes Josefin Landgren angående ridningen i första sväng. Hon uppgav att hästen uppfördes sig 

grönt, var svår att styra samt pullade hårt och det var hästens första start. Hon var medveten om  

att hon hade häst utanför sig. Landgren påmindes om vikten av att respektera rapportskyldigheten. 

Ingen ytterligare åtgärd. 

 
Lopp 7, 
Noterades att Shane Karlsson (Surreal Star) red passivt samt att hästen var långt slagen i mål. 

Hördes S. Karlsson som uppgav att hästen var ovillig att galoppera och därför inte tyckte det var 



 

 

lönt att mana på hästen då den inte svarade. Karlsson påmindes om vikten att respektera 

rapportskyldigheten. Ingen ytterligare åtgärd. 


