
 

 

Rapport från LGD, Jägersro 2021-07-02 
 
Väder:    Växlande molnighet, svag vind, +21 C; Bana: blöt 
Lok. galoppdomstol:  Maria Bendroth (ordf.), Christer Larsen (ledamot), Larissa 

Tandari (ledamot) 
SG:s representant.:  Dennis Madsen 
Tävlingsledare:  Stefan Jönsson 
Veterinär:    Jill Karlsson  
 
Test på hästar:  Lopp 4, Nr 8 Runaway Sue 

Lopp 8, Nr 3 Powerhouse  
 
Kval 1, 
Häst nr 3 Candy Cake bortvisades från start och blev därmed inte godkänd. Tränare 
Thomas Christensen tilldelades en varning för att av honom tränad häst (nr 3 Candy Cake) 
ej uppvisats i tävlingsmässigt skick. SRG 6:1.2, 8:1.1, 8:15/1. SRG’s riktlinjer för påföljder. 
 
Övriga startande hästar godkändes. 
 
Kval 2, 
Båda startande hästar godkändes. 
 
Lopp 3, 
Noterades att nr 5 Go Goofy är fux. 
 
Tränare Thomas Christensen rapporterade att Cheese Cake tappade en framsko samt en 
baksko under loppet. 
 
Lopp 4, 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Annie Nilsson Lindahl (6 Alderaan), att 
hennes häst hade hängt kraftigt flera gånger under loppet. Vid upploppets början fick hon 
pulla upp hästen för att inte störa sina medtävlare. Förklaringen noterades. 
 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från provtagningen samt veterinär om att häst nr 8 
Runaway Sue inkom med kraftiga märken på låret. Hördes Per Anders Gråberg som 
uppgav att det på grund av regnet kan ha gett kraftigare märken och att han inte tyckte att 
han slog för hårt. Gråberg dömdes till en (1) dags ridförbud (0717) för felaktigt bruk av spö 
(slag med för hård kraft). SRG 6:31. 8:16.5 SRG’s riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 6, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Madeleine Smith (3 Troubled Guy), att 
hennes häst tappat en framsko. 
 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Elione Chaves (1 Snake Lake), att han 
tappat sitt spö på upploppet.   
 
Lopp 7, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Martin Rodriguez (3 Cece Adorable), att 
han tappat sitt spö på upploppet.   
 
Lopp 10, 
Häst nr 5 Dinamika förlorade fyra längder i starten.  



 

 

 
Hördes ryttare Evelina Rönnlund (5 Dinamika) angående hennes ridning (sist med många 
längder på bortre lång, ifatt fältet på upploppet). Hon uppgav att då hästen tappade start 
var hon aldrig gåvillig på den blöta banan. Hon försökte mana, men fick inget gensvar 
förrän på upploppet. 


