
Rapport från LGD på Bro Park 2 juni 
2021 
2020-06-02 
 
Väder: sol, +21C                            

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

 

Test häst 

Lopp 1 häst nr 5 The Flamingo Way 

Lopp 5 häst nr 5 Stureplan 

 

Ändrade hovbeslag: 

Kval, Häst nr 3 Daxlia samt häst nr 5 Muna May bar järnskor 

 

Galoppdomstolen meddelades att tränarna Maria Hagman, Maria Lamm och Annica 
Nordin 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. 

 

Kval 

Häst nr 1 February Snow bortvisades från start och ströks ur löpningen. February 
Snow belades med 30 dagars startförbud innan den åter får startanmälas. February 
Snow ska godkännas i kvallöpning innan den åter får startanmälas till ordinarie 
löpning. RG 6:20, 7:1/4, 7:3. 

Galoppdomstolen bedömer att häst nr 1 February Snow ej fanns vara i 
tävlingsmässigt skick. Tränare Sandra Brolin döms till 1000 kr i böter (upprepad 
förseelse) för att ej ha presenterat hästen i tävlingsmässigt skick RG 6:1/2, 8:15/1. 
SG's riktlinjer för påföljder 

 

Lopp 1 



Tränare Tobias Hellgren (nr 8 Dragonfly) tilldelades en varning för att inte ha följt 
anmält undantag gällande nedstartsgaloppen. RG 6:14 8:14/6 SG's riktlinjer för 
påföljder 

 

Lopp 2 

Häst nr 1 Deceiving Looks ströks sent pga hälta. 

Noterades att häst nr 7 Sophie B bar fel sadel i ledvolten och fick sadlas om. Tränare 
Kahlil De Burca dömdes till 1000 kr i böter för att ha försenat starten pga felaktig 
utrustning. RG 6:3, 8:15/1. SG's riktlinjer för påföljder 

Galoppdomstolen noterade att häst nr 7 Sophie B startade utan blinkers. 
Galoppdomstolen konstaterar att organisationen antecknat B i namnet Sophie B som 
Blinkers och att tränaren ej uppmärksammat detta. Inblandade informerades om 
vikten av att kontrollera startanmälda uppgifter så korrigering kan göras. Ingen 
ytterligare åtgärd.   

Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 800 meter från mål då Anna Pilroth 
(nr 3 Hadrian) går inåt i banan utan tillräckligt utrymme och därmed stör häst nr 2 
Bear Angel (Emma Nordin). Hördes Emma Nordin som menade sig fått ta upp sin 
häst. Hördes Anna Pilroth som uppgav att hon ej uppfattat att bakomvarande 
ekipage legat så nära. Ordningsföljden i mål anses ej påverkats, det inträffade 
bedöms ha skett av oaktamhet. Anna Pilroth döms till en (1) dags ridförbud 210616. 
RG 6:27, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder. 

 

Lopp 3 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Peter Jardby (nr 5 Moojim) att han 
misstänker sabotage på del av hans tävlingsutrustning. Galoppdomstolen hänvisar 
ärendet vidare till Svensk Galopp. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 4 

Entrépersonal (ansvarig för vattenstation i förledvolt) anmäler Jan Canvert för brott 
mot 8:19. Händelsen överhördes av ringmastern. Galoppdomstolen kallade Jan 
Canvert som ej infann sig. Ärendet återupptas kommande tävlingsdag på Bro Park. 

   

Lopp 6 

Galoppdomstolen noterar en trång situation 300 meter från mål då Christophe Lamy 
(häst nr 1 Surfers Paradise) byter spår utan tillräckligt utrymme, vilket filmen visar. 
Tränare Catharina Vång (häst nr 6 Ede’s Garrinchi) lämnade protest mot måltvåan 
häst nr 1 Surfers Paradise (Christophe Lamy) för spårbyte som stör medtävlande. 
Hördes Lamy som medgav förseelsen. Galoppdomstolen gör bedömningen att Lamy 
byter spår utan tillräckligt utrymme men att det inte påverkar ordningsföljd i mål och 



att inträffade bedöms ha skett av oaktamhet. Christophe Lamy döms till en (1) dags 
ridförbud 210616. RG 6:27, 8:16/2, SG's riktlinjer för påföljder. 

 

Lopp 7 

Galoppdomstolen ansvarade för bedömningen av målfotot i denna löpning. 

Galoppdomstolen noterar en trång situation 400 meter efter start då Alina Ögren    
(nr 2 Dancingonthetable) tydligt tar upp sin häst. Hördes Öhgren som menade att 
hennes häst startat försiktigt men sedan accelererat oväntat snabbt varvid hon får ta 
upp hästen för att inte rida på framförvarande ekipage. Ingen ytterligare åtgärd 

 

  

 

 

 

 


