
 

 

Rapport från LGD, Jägersro 2021-06-16 
 
Väder:    Solsken, vindstilla, +21 C; Bana: god 
Lok. galoppdomstol:  Larissa Tandari (ordf.), Bo Gunnar Paulsson (ledamot), Maria 

Bendroth (ledamot) 
SG:s representant.:  Dennis Madsen 
Veterinär:    Emma Björk  
 
Test på hästar:  Lopp 1, Nr 5 Orb Craft 

Lopp 6, Nr 4 Penny 
 
Kval 1, 
Samtliga kvalhästar godkändes. 
 
Kval 2, 
Samtliga kvalhästar godkändes. 
 
Lopp 5, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att ryttare Jacob Lokorian (1 
Clauses Manila) vägde in med mer än 0,5 kg viktförlust. Hästen diskvalificerades. Dömdes 
Lokorian till ridförbud tre (3) dagar (0630, 0701, 0702) för att ha vägt in med undervikt 
vilket ledde till diskvalificering. RG 6:12. 8:16.3 SG’s riktlinjer för påföljder.  
 
Lopp 7 
Galoppdomstolen mottog en rapport från ryttare Carlos Lopez (4 Laguna Seca) att hans 
häst hade hängt kraftigt utåt under hela loppet, men när han väl tog tag i den rättade den 
upp sig, men om han släppte efter började den hänga utåt igen. Förklaringen noterades, 
ingen övrig åtgärd.  
 
Lopp 8, 
Tränare Lennart J:r Reuterskiöld (1 Hot Chocolate) la in protest mot ettan i mål, häst nr 5 
Troubled Guy (ryttare Madeleine Smith) för grov störning efter ingången till första sväng.  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från Cornelia Hartsmar om att hon blivit störd av nr 
5 Troubled Guy (Madeleine Smith) i ingången till första sväng.  
 
Reuterskiöld rapporterade att Hot Chocolate inkom med sårskada på höger framben. 
 
Hördes Smith som medger att hon bytte spår men inte ansåg att hon störde någon utan 
lämnade ett spår fritt invändigt.  
Hördes Jacob Johansen (Hot Chocolate) som uppgav att han ropat till Smith, men att hon 
trots detta och trots att hon tittar inåt går in framför honom och tar hans spår. Han uppgav 
att det inte fanns plats kvar för honom när Smith gick inåt. Han fick kraftigt ta upp sin häst 
och tappar därmed mycket mark. 
 
Galoppdomstolen bedömer med stöd av filmerna att Smith orsakar störningen genom 
spårbyte utan tillräckligt utrymme och därmed stör flera ekipage. I första hand störs nr 3 
Fiftyshdesfreed (Hartsmar) samt kort därefter går Smith inåt och tar Hot Chocolates 
(Johansens) spår. Galoppdomstolens samlade bedömning är att nr 5 Troubled Guy drar 
fördel av störningen och finner det som högst sannolikt att nr 1 Hot Chocolate hade vunnit 
löpningen om störning ej skett. Därav väljer galoppdomstolen att ändra ordningsföljden i 
mål och flyttar ner nr 5 Troubled Guy till andra plats. Störningen anses ha skett genom 
oaktsamhet. Galoppdomstolen väljer att frångå straffskalan, då störningen anses vara så 



 

 

grov att den påverkat ordningsföljden i mål. Smith döms till två (2) dagars ridförbud (0630, 
0701) för spårbyte som stört medtävlande. RG 6:27, 7:8. 8:16/5, SG’s riktlinjer för 
påföljder. 
 
Lopp 9, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Lukas Olsen (1 A Certain Romance) 
som ansåg sig vara störd av Michelle Rosenqvist (6 Hodor) på upploppet. Filmerna visar 
att Rosenqvists häst vinglar något, men att hon korrigerar hästen. Ingen ytterligare åtgärd.   


