
Rapport från LGD på Bro Park 05 maj 
2021 
2020-05-05 
 
Väder: regn, +2C                            

 
Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Helena Gärtner (ledamot), Barry 
McGann (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen  
Banveterinär: Susanna Staaf 

 

Test häst 

Lopp 1 häst nr 4 Krigar Drottning 

Lopp 5 häst nr 1 Mirach 

 

Ändrade hovbeslag: kval, häst nr 1 The Skimmer bar järnskor. 

 

Återupptaget ärende från 20210428 lopp 8 där Nathalie Mortensen (nr 6 Three Is 

Company) hördes angående sin ridning. Ryttaren försökte tidigt sakta ner hästen, 

som löpte längs yttre railen större delen av loppet. Hästen var distanserad med mer 

än 45 sekunder. Mortensen hävdar att hästen hängde utåt i banan och att hon 

tappade styrningen på hästen. Filmerna stöder inte Mortensens version fullt ut. 

Galoppdomstolen kan inte med stöd av filmerna fastställa att Mortensen agerar för 

att försöka styra sin häst. Enligt RG 6:25 ska en häst ridas ut tävlingsmässigt för 

bästa möjliga prisplacering. Hästen visade inga tecken på skada eller onormal 

trötthet. Tränare Lars Åke Enström fann efter undersökning inga fel på hästen. Han 

lät meddela att hästen kan komma att löpa med tungband vid nästa start. 

Galoppdomstolen anser inte att Mortensen rider sin häst på ett sådant sätt som kan 

förväntas av en erfaren och omdömesgill ryttare, men kan inte fastställa att det skett 

med uppsåt eller av oaktsamhet. Saken lämnades utan ytterligare åtgärd. 

Lopp 1 

Galoppdomstolen noterade att Maikel Narvaez Bravo (nr 1 Cava Queen) använde 

sitt spö fler än tre ggr i drivande syfte. Narvaez Bravo hördes och medgav 

förseelsen. Narvaez Bravo dömdes till 2 dagars avstängning (19/5 och 22/5) för 

felaktigt bruk av spö. (upprepad förseelse) RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för 

påföljder. 

Häst nr 5 February Snow bortvisades från start och ströks ur löpningen. February 

Snow 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. Sandra Brolin 

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

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

 

Lopp 5 

Tränare Patrick Wahl anmälde att häst nr 1 Mirach tappade en sko under löpningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


