
Rapport från LGD på Bro Park 19 maj 2021 

Väder: mulet, +15 C                            

 

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry 
Mc Gann (ledamot).  

Svensk Galopps representant: Dennis Madsen  

Banveterinär: Susanna Staaf 

 

Test häst 

Lopp 2 häst nr 1 Snowfoot 

Lopp 6 häst nr 2 Miss Haven 

 

Kval 3  

Häst nr 3 February Snow deltog ej. Hästen gick inte att lasta i startboxarna. 
Starten bortvisade hästen från startplatsen. February Snow belades med 30 
dagars startförbud och ska godkännas i kvallöpning innan den åter får 
startanmälas i ordinarie löpning. RG 6:20, 7:1, 7:3. Galoppdomstolen bedömer 
att hästen inte var i tävlingsmässigt skick. Tränare Sandra Brolin tilldelas en 
varning för att ha presenterat hästen i icke tävlingsmässigt skick RG 6:1/2 och 
8:15/1 

 

Lopp 2 

Galoppdomstolen noterade häst nr 1 Snowfoot (Ryttare Gustavo Solis) beteende 
i löpningen. Hästen löpte hängande och tycktes svårstyrd. Hördes Solis som 
menade att hästen inte kan gå själv utan behöver hästar ligga i fältet. Hördes 
tränare Caroline Malmborg som menade att rutin och erfarenhet behövs och att 
hästen ska tränas i olika löpliknade situationer. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 3 

Shane Karlsson (häst nr 9 Rainbird) anmälde att hästen inte tycktes få 
tillräckligt med luft. Ingen ytterligare åtgärd.  



Lopp 5 

Fabienne De Geer (häst nr 4 Ede’s Garrinchi) anmälde att hästen tappade en 
framsko i löpningen ingen ytterligare åtgärd.  

 

Lopp 6  

Tränare Johanna Eriksson (häst nr 5 Ls Amaretto) meddelade att annan tränare 
tagit tilldelad gästbox (nr 35) varför Eriksson nyttjade box nr 37. Ingen 
ytterligare åtgärd 

Louise Pettersson (häst nr 5 Ls Amaretto) anmälde att hästen blev störd i 
startögonblicket och tappade kontakten med övriga fältet. Enligt Pettersson så 
bidrog det och att hästen gjorde sin första samt att hästen blev långt slagen 13 
sekunder av vinnaren. Ingen ytterligare åtgärd 

 

Lopp 7 

Tränare Chatarina vång (häst nr 12 Wiltons) anmälde att hästen inkom halt efter 
löpningen. Ingen ytterligare åtgärd.   

 

Lopp 9  

Tränare Kim Stern (häst nr 5 Crin Au Vent) anmälde att hästen tappade en sko i 
loppet. Ingen ytterligare åtgärd.  

 

 
 


