
Rapport från LGD på Bro Park 9 maj 
2021 
2020-05-09 
 
Väder: mulet med inslag av duggregn, +11C                            

 
Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Magnus 
Gustavsson (ledamot).  
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen  
Banveterinär: Susanna Staaf 

 

Test häst 

Lopp 2 häst nr 2 Freed From Desire 

Lopp 6 häst nr 1 Green Backspin 

 

Ändrade hovbeslag: kval, häst nr 5 Pharitz Jawad bar järnskor. 

 

Galoppdomstolen noterade att tränarna Henrik Engblom, Karen Kuszli, Roy Arne 
Kvisla och Anette Stjernstrand inte har inkommit med information om träckare till 
dagens tävlingar i rätt tid. Samtliga dömdes till 500kr i böter 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. 

 

Lopp 1 

Ryttare Louise Pettersson (Häst nr 7 Deceiving Looks) anmälde att hästen hoppade 
snett ut ur boxarna och att hon kort förlorade balansen. Ingen ytterligare åtgärd.  

 

Lopp 4 

Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Houston Heat (Anna Pilroth) hoppar snett ut 
ur boxarna. Ingen ytterligare åtgärd  

 

Lopp 5 

Galoppdomstolen mottog anmälan från banveterinär att tränare Göran Schillström 
strukit häst nr 5 Spirit River för sårskada. Ingen ytterligare åtgärd.  

 



Lopp 6 

Galoppdomstolen noterade att ryttare Emma Nordin (häst nr 11 Grimeford Lane) 
släppte det övriga fältet långt framför sig (ca 25 längder) kort efter start. Grimford 
Lane slutade två (ca fem längder slagen). Hördes Nordin som menade sig följt 
ridorder men att övriga fältet ridit fortare än förväntat. Ingen ytterligare åtgärd.  

 

Lopp 7 

Galoppdomstolen noterade att häst nr 7 Sweet Sid (Tina Långström) stegrar sig och 
hoppar högt ut ur boxarna, samt bryter tvärt åt sidan och förlorar mark mot övriga 
fältet (ca 20 längder). Ingen ytterligare åtgärd.  

Galoppdomstolen hörde Malva Blademo (häst nr 8 Heart Of Dreams) angående 
hennes spårbyte in mot sista svängen, där hon tillsynes styr inåt i banan utan att ha 
kontrollerat om det fanns tillräckligt utrymme mellan sig och innan påliggande 
ekipage. Hördes Tina Långström (häst nr 7 Sweet Sid) som menade att hon fått ta 
upp sin häst då Blademo går inåt i banan. Galoppdomstolen dömer Malva Blademo 
till varning för spårbyte som stört medtävlande, samt informerades om vikten av att 
hålla rakt spår. RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder. 

 

 

Lopp 8 

Häst nr 6 Rocketman bortvisades från start och ströks ur löpningen. Rocketman 
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 Tobias Hellgren 
tilldelades en varning för att av honom tränad häst ej varit i tävlingsmässigt skick. RG 
6:1/2 och 8:15/1. 

 

 


