
Rapport från LGD på Bro Park 9 juni 
2021 
2020-06-09 
 
Väder: växlande, +19C                            

 
Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Barry McGann (ledamot), Mikael 
Tjernström (ledamot). 

 
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen  
Banveterinär: Susanna Staaf 

 

Test häst 

Lopp 1 häst nr 3 El Nino 

Lopp 5 häst nr 4 Uchchaihshravas 

 

Ändrade hovbeslag: 

Kval, häst nr 1 Cobacabana bar järnskor. 

Ryttarbyte: kval, häst nr 1 Cobacabana reds av Malin Holmberg. 

Dagens två kvallöpningar slogs samman till en kvallöpning. 

 

Galoppdomstolen behandlade ej ärende från 210602 angående funktionärs anmälan 

(8:19) mot Jan Canvert. Ärendet hänskjuts till tävlingsdag 210613. 

 

Kval 

Häst nr 1 Natasha Romanova ströks innan löpningen av banans veterinär. RG 

5:16/1 

Galoppdomstolen hörde tränare Kahlil De Burca angående häst nr 1 Natasha 

Romanova. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Häst nr 3 My Cup Of Tea bortvisades från start och ströks ur löpningen. My Cup Of 

Tea belades med 14 dagars startförbud innan den åter får startanmälas. My Cup Of 

Tea ska godkännas i kvallöpning innan den åter får startanmälas till ordinarie 

löpning. RG 7:1/4, 7:3. 



Galoppdomstolen bedömer att häst nr My Cup Of Tea ej fanns vara i tävlingsmässigt 

skick. Tränare Henrik Engblom 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 

Galoppdomstolen noterade en trång situation där häst nr 3 El Nino (Andreas Tapia 

Dalbark) störs. Filmerna visar att flera ekipage hoppar ut snett ur startboxarna och 

att ingen enskild kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Elione Chaves (nr 1 Kal P Dal) att hans 

häst bröt kraftigt utåt ca 1000 meter från mål, samt att hästen hängt utåt under stor 

del av loppet. Filmerna bekräftar Chaves utsago. Ingen ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist (nr 6 Aquila Phi) att hon 

känt sig störd av häst nr 1 Kal P Dal (Elione Chaves) när denne bryter utåt i banan 

ca 1000 meter från mål. Galoppdomstolen anser att Chaves gör vad han kan för att 

avstyra situationen och ej kan lastas för det inträffade. Det inträffade anses ej ha 

påverkat ordningsföljden i mål. Ingen ytterligare åtgärd.  

 

Lopp 2 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från banveterinären att häst nr 2 Magic 

Johnson inkommit med näsblod, vilket bekräftades av tränare Patrick Wahl. Hästen 

Magic Johnson beläggs med startförbud tills dess att bifogat friskintyg kan uppvisas 

för Svensk Galopp. RG 7:1/2, 7:3 

 

Lopp 4 

Galoppdomstolen noterade att Annie Nilsson Lindahl (nr4 Athena) använde sitt 

ridspö fler än tre (3) gånger över upploppet i drivande, syfte samt med armen över 

axelhöjd. Hördes Nilsson Lindahl som menar att ett av slagen ej träffat hästen. 

Galoppdomstolen anser att filmerna ej stödjer Nilsson Lindahls version och att 

samtliga slag är i kontakt med hästen. Annie Nilsson Lindahl dömdes till en (1) dags 

avstängning (210623) för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljder 

 

Lopp 6 

Hördes Anna Pilroth (nr 7 Dragonfly/spelfavorit) angående hästens svaga prestation (klart 

sist i löpningen). Pilroth anförde att de har sjuka hästar i stallet och att blodprov kommer att 

tas på hästen. Förklaringen noterades. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 8 



Galoppdomstolen mottog en anmälan från Elin Ahlin (nr 4 Enkrona) mot nr 8 Ede´s 

Garrinchi (James Fitzmaurice) om att hon blivit störd av denne vid ingången mot 

sista sväng. Galoppdomstolen studerade filmarna och bedömer att ingen störning 

uppstår. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Maria Heinrichs (nr 1 Gold Sensation) 

mot nr 5 Black Pepper (Daniel Mattsson) om att denne ridit in mot rails utan att ha 

haft tillräckligt med utrymme ca 1300 meter före mål, varav hon fått ta upp sin häst. 

Galoppdomstolen studerade filmarna och bedömer att ingen störning uppstår. Ingen 

ytterligare åtgärd. 

 


