
Rapport från LGD på Bro Park 13 juni 
2021 
2020-06-13 
 
Väder: sol, +21C                            

 
Galoppdomstol: Mikael Tjernström (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Magnus 
Gustavsson (ledamot), Barry McGann (ledamot)  
Svensk Galopps representant: Helena Gärtner  
Banveterinär: Hans Bernhardsson, Susanna Staaf 

 

Test häst 

Lopp 2 häst nr 6 Queen Rouge  

Lopp 4 hästarna nr 1 Jazz Explosion, nr 3 Match Maker, nr 6 Kick On, nr 8 King 
David 

Lopp 5 häst nr 4 General De Vega 

Lopp 6 häst nr 1 Thunder Mack 

Lopp 7 hästarna nr 8 My Vision nr 12 Habla 

Lopp 8 häst nr 14 Spenzer  

 

Återupptaget ärende från Bro Park 2/6-21 gällande funktionärs anmälan mot Jan 
Canvert för otillbörligt uppträdande enligt RG 8/19. Händelsen överhördes av 
ringmaster samt grindvakt. Hördes Canvert per telefon som medgav att han varit arg 
och svurit åt funktionär, men menade sig inte ha uppträtt otillbörligt. 
Galoppdomstolen dömer Jan Canvert till 2000 kronor i böter för otillbörligt 
uppträdande mot funktionär RG 8:19 SG:s riktlinjer för påföljder.  

 

Lopp 2 

Galoppdomstolen noterade att Per Anders Gråberg (nr 3 Ascot Brass) styr utåt i 
banan utan tillräckligt utrymme ca 350 meter före mål och tillsynes stör häst nr 6 
Queen Rouge (Oliver Wilson). Hördes Gråberg som ej medgav förseelsen och 
menar att han hinner före Wilsons häst mot framförvarande lucka. Hördes Wilson 
som känner att han blir generad av innanpåliggande ekipage varav hans häst 
förlorar aktionen. Galoppdomstolen dömer Per Anders Gråberg till två (2) dagars 
ridförbud (27/6, 30/6-21) för spårbyte utan att ha haft tillräckligt med utrymme (hög 
prissumma). RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder. 

 



Lopp 3  

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Ulrika Holmquist (nr 10 Augustus Caesar) 
om att hästen inte hanterade underlaget. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 5 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från Elione Chaves (nr 7 Es Raco) som 
menade sig stör av utanpåliggande häst nr 8 Sarkooh (Oliver Wilson) vid ingången 
av sista svängen. Hördes Wilson som menade sig hållit rakt spår. Filmen visar en 
trång situation men att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen 
ytterligare åtgärd. 

Galoppdomstolen noterade att Pat Cosgrave (nr 5 Could Be King) går inåt i banan 
ca 250 meter före mål varvid häst nr 8 Sarookh (Oliver Wilson) blir störd. Hördes 
Wilson som menade sig störd då han fick ta upp sin häst. Hördes Cosgrove som 
medgav förseelsen. Galoppdomstolen bedömer att händelsen inte påverkade 
löpningsresultatet. Galoppdomstolen dömer Pat Cosgrove till två (2) dagars ridförbud 
(27/6, 28/6-21) för spårbyte utan att ha haft tillräckligt med utrymme (hög 
prissumma). RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för påföljder. 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Jessica Long om att häst nr 8 
Sarookh inkommit med sårskador på bakbenen. 

 

Lopp 6 

Tränare Caroline Malmborg bötfälldes med 1000 kr för att av henne tränad nr 14 
Snowfoot anlänt sent till ledvolten och därigenom ha försenat starten. RG 6:13, 
8:15/1. SG:s riktlinjer för påföljder 

 

Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 150 meter efter start. Flera ekipage 
syns inblandade. Galoppdomstolen mottog en anmälan från Gustavo Solis (nr 7 
Princefortyfour) om att han blivit störd av häst nr 8 Helmut (Pat Cosgrave) ca 150 
meter efter start. Galoppdomstolen mottog en anmälan från Elione Chaves (nr 6 
Purple Ace) om att han blivit störd av häst 8 Helmut (Pat Cosgrave) ca 150 meter 
efter start. Hördes Cosgrave (nr 8 Helmut) som uppgav att han fått tryck från båda 
håll men att han ansåg sig ha hållit sitt spår, vilket även filmerna bekräftar. 
Galoppdomstolen kan ej med stöd av filmerna klargöra vilka ekipage som orsakar 
den uppkomna situationen, då flera utvändiga samt invändiga ekipage söker sig mot 
mitten av banan varav en kedjereaktion uppstår. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Lopp 7 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Wido Neuroth (nr 5 Miss Haven) 
om att hästen blir störd ca 350 meter från mål. Galoppdomstolen bedömer med stöd 
av filmen att ingen störning sker. Ingen ytterligare åtgärd. 



 

 

 

 

 


