
 

 

Rapport från LGD, Göteborg 2021-05-16 
 
Väder:    Halvklart, svag vind, + 12 C; Bana: mjuk 
Lok. galoppdomstol:  Maria Bendroth (ordf.) Larissa Tandari (ledamot), 

Magnus Johansson (ledamot), Bo Gunnar Paulsson 
(ledamot) 

SG:s representant.:  D. Madsen 
Veterinär:    C. Svanholm 
 
Test på hästar:  Lopp 2, Nr 8 Klint 

Lopp 7, Nr 6 Focus On Me 
 
Galoppdomstolen noterade att tränarna Rikke Bonde Rohbach, Helle  
Christensen, Mille Eisner, Henrik Engblom, Roy Arne Kvisla inte har inkommit  
med information om träckare till dagens tävlingar i rätt tid. Samtliga dömdes 
till 500 kr 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,  
Galoppdomstolen noterade ett spårbyte där nr 7 Il Passo (Evelina Rönnlund) 
ser ut att tappa mark i sista sväng. Hördes Rönnlund som uppgav att hon valde 
att pulla upp och byta spår för att kunna dra sig ut i banan. Ingen annan ryttare 
är inblandad. Förklaringen noterades. 
 
Lopp 2, 
Häst nr 11 Red Duke tappade två längder i starten.  
 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Cornelia Hartsmar (11 Red 
Duke) om att hennes häst var så svårstyrd att hon valde att pulla upp.  
Hördes tränare Åsa Edvardsson som uppgav att hästen hade tappat vänster 
framsko samt att den är mycket orutinerad. Edvardsson får en varning för att 
hennes häst ej varit i tävlingsmässigt skick. RG 6:1.2.  
Red Duke måste godkännas i kvalificeringslöpning innan den kan start-
anmälas i ordinarie löpning. 
 
Lopp 4,  
Galoppdomstolen har godkänt ryttarbyte på häst nr 7 Ruby Dream från N 
Mortensen till Per-Anders Gråberg. 
 
Lopp 6, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Rikke Rohbach Bonde/N 
Stott om att tävlingsdressen blev kvarglömd hemma. Rohbach Bonde döms till 



 

 

böter 500 kr för att av henne tränad häst ej tävlat i programenlig tävlingsdress. 
RG 6:1.3. 
 
Lopp 7, 
Häst nr 13 Karen From Finance tappade 3 längder i starten. 
 
Galoppdomstolen noterade att Natasha Archer red mycket passivt hela 
upploppet ner och gör inget för att driva sin häst. Hördes Archer som uppgav 
att hon var mycket trött och helt enkelt inte orkade rida ut hästen. Dömdes 
Archer till ridförbud två (2) dagar (200530, 200605) för att inte ha ridit för bästa 
prisplacering. RG 6:25. 8:16/2 SG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Galoppdomstolen noterade en trång situation efter start, där flera ekipage är 
inblandade. Bedömdes att störningen är en kedjereaktion och ingen enskild 
ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd. 
 
Lopp 8, 
Noterades att häst 1 LS Armani Diamond är skimmel.  
 
Lopp 9, 
Häst nr 7 Stinger avstannades och utgick ur löpningen. 
 
SLUT 
 


