
 

 

Rapport Galoppdomstol Jägersro 20210502 

 
 

Väder: sol, frisk vind, 9 grader, bana god  

Lok. galoppdomstol: Maria Bendroth (ordf), Larissa Tandari, Barry McGann 
  

SG:s repr.: Helena Gärtner 

  

Veterinär: Jill Karlsson  

 

Galoppdomstolen noterade att tränare Jonna Larsson inte har inkommit med information om träckare 

till dagens tävlingar i rätt tid. Larsson dömdes till 500kr i för att inte ha rättat sig efter SG's riktlinjer 

för tränare, ryttare och medhjälpare på tävlingsdagar (gällande från 200408 och tills vidare). RG 

8:18, SG's riktlinjer för påföljder. 

  

Test på hästar: 

Lopp 1, nr 3 Sel Sea 
Lopp 6, nr 8 Suo Gan 
 
Kval 1, 

Samtliga hästar godkändes. 

 
Kval 2, 

Båda hästar godkändes. 

 
Kval 3, 

Häst nr 3 samt nr 5 blev icke godkända, övriga godkändes. 

 
Lopp 1, 

Hördes tränare Jessica Long (2 Alwaysonmymind), med anledning av att hon lät sin häst cantra först 

till start utan att ha begärt detta. Hon förklarade att hästen var besvärlig och att den tidigare haft 

tendens att gå över och lägga sig på rygg, och tog spontat beslutet att inte riskera något. Förklaringen 

godtogs. Long påminns om vikten att anmäla undantag vid startanmälan. Hon ska fortsättningsvis 

begära att gå först till start med denna häst. Ingen ytterligare åtgärd. 

 
Galoppdomstolen noterade att ryttare Shane Karlsson (2 Alwaysonmymind), slutade driva ca 150 m 

innan mål vilket ledde till att han förlorade fjärdepriset. Hördes Karlsson som erkände förseelsen. 

Karlsson döms till 2000 kr i böter för att inte ha ridit för bästa prisplacering. Galoppdomstolen har 

frångått ordinarie straffskala. RG 6:25. 8:16/2 SG:s riktlinjer för påföljder. 

 
Lopp 3, 

Galoppdomstolen noterade att Shane Karlsson (1 Glorious Player) byter spår innan särskild 

markering och stör därmed ryttare Malin Holmberg (2 Xtara). Karlsson döms till ridförbud en (1) dag 

(20210516) för spårbyte innan särskild markering. RG 6:26. 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder. 

 
Lopp 4, 



 

 

Häst nr 1 (See You Soon) ströks av veterinär. 

 

Galoppdomstolen noterade att Andres Chaves (7 Chilterns) driver inåt flera spår på upploppet utan 

att störning skett, fast utan att stötta upp hästen som hänger. Chaves påminns om vikten att hålla 

rakt spår på upploppet. 

 
Lopp 9, 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att ryttare Emelie Gustavsson (1 How 

Dare You) vägde in med mer än 0,5 kg viktförlust. E. Gustavsson hördes som uppgav att hon vägt 

ut väldigt tidigt och därefter träckt hästar och ej kontrollerat sin vikt igen inför loppet. Hästen 

diskvalificerades och E. Gustavsson dömdes till ridförbud tre (3) dagar (20210516, 0526, 0530) för 

att ha vägt in med undervikt vilket ledde till diskvalificering. 

RG 6:12. 8:16/3 SG:s riktlinjer för påföljder. 

  

Hördes M. Lustig som uppgav att hon kontrollerat vikten innan hon hämtade sadeln och erkände ej 

förseelsen. Hördes vågkontrollanten som ej sett M. Lustig i vågrummet och ej heller sett henne 

kontrollera E. Gustavssons vikt. Vågkontrollanten uppgav även att hon reagerat på att E Gustavsson 

vägt ut ovanligt tidigt inför sitt lopp. M Lustig informerades enligt RG att det ligger på tränarens ansvar 

att före sadling kontrollera att ryttarens och sadelns vikt är korrekt. Dömdes tränare Marie Lustig till 

böter 1000 kr för att ej ha kontrollerat att ryttarens och sadelns vikt är korrekt. RG 6:1:4. 8:15/3 SG:s 

riktlinjer för påföljder. 


