
Rapport från LGD på Bro Park 28 april 
2021 
2020-04-28 
 
Väder: sol, +9C                            

 
Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Magnus Gustavsson (ledamot, ej 
lopp 8), Barry McGann (ledamot). Helena Gärtner (ledamot lopp 8). 
Svensk Galopps representant: Helena Gärtner  
Banveterinär: Hans Bernhardsson  

 

Test häst 

Kval häst nr 2 Snowfoot  

Lopp 6 häst nr 2 Bearman 

 

Lopp 4 

Häst nr 7 Malvasia bortvisades från start och ströks ur löpningen. Malvasia belades 

med 14 dagars startförbud och ska godkännas i kvallöpning innan den åter får 

startanmälas till ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3 Tränare Sandra Brolin 

tilldelades en varning för att en av henne tränad häst ej fått tillräckligt med övning i 

startboxarna. RG 6:1/2, 8:1/1, 8:15/1. 

 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Tina Långström (nr 3 Whip Off) att hon 
blivit störd strax efter start, samt att hon blivit störd ca 600m före mål av 
utanpåliggande ekipage. Av filmerna att visa sker ingen störning efter start. Vidare 
visar filmerna att det är trångt ca 600m före mål men ej att störning uppstår. Saken 
lämnades utan ytterligare åtgärd. 

 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Anna Pilroth (nr 1 Twilly) att 
utanpåliggande ekipage legat för tätt mot hennes häst under löpningen. Hästen 
saknar ett öga (höger) och har svårt att svara mot trycket utifrån. Av filmerna finns 
inget att påvisa huruvida något av de utvändiga ekipagen har ridit regelmässigt 
felaktigt, samt att det hela löpningen igenom finns plats mellan Pilroths häst och 
utvändiga ekipage. Likaså finns plats mellan Philroths häst och invändig rails. 
Galoppdomstolens samlade bedömning är att ingen störning sker. Galoppdomstolen 
menar att övriga ryttare ej kan visa speciell hänsyn till hästen Twillys handikapp. 
Ingen ytterligare åtgärd.  



 

Lopp 5  

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist (nr 6 Grey Runner) att 
hennes häst löpte orutinerat över bortre långsidan. Detta var hästens första start. 
Anmälan noteras. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 6 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Fabienne De Geer (nr 6 High Peak) om 
att hästen tappat en sko under löpningen.     

 

Lopp 8 

Galoppdomstolen kallade Nathalie Mortensen (nr 6 Three Is Company) angående 
hennes ridning under löpningen. Hästen tycktes låtas löpa längs yttre railen större 
delen av loppet samt att ryttaren försökte stanna av, slutade sist slagen med över 40 
sekunder. Mortensen hävdar att hästen hängde utåt i banan och att hon tappade 
styrningen på hästen. Hördes tränare Lars Åke Enström som lät meddela att hästen 
tidigare hängt något men aldrig uppfattats vara ett problem av tidigare ryttare. 
Enström skall undersöka hästen vid hemkomst och därefter återkomma till LGD. 
Filmerna stöder ej Mortensens version fullt ut. Ärendet återupptas nästkommande 
tävlingsdag på Bro Park.  

 


