
 

 

Rapport från LGD, Göteborg 2021-07-04 
 
Väder:    Mulet, vindstilla, åskskurar, +23 C; Bana: god till lätt 
Lok. galoppdomstol:  Larissa Tandari (ordf.), Maria Bendroth (ledamot), 

Magnus Johansson (ledamot), Bo Gunnar Paulsson 
SG:s representant.:  Dennis Madsen 
Veterinär:    Christine Svanholm 
 
Test på hästar:  Lopp 3, Nr 4 Topas Royal 

Lopp 7, Nr 9 Dragonfly 
 
Galoppdomstolen tog upp ett ärende från förra tävlingsdagen (27/6), då rapport inkom att 
Focus On Me (Lena Natt och Dag) hade inkommit med kraftigt näsblod i lopp 1. Tränare 
Natt och Dag skall inkomma med godkänt friskintyg för hästen Focus On Me innan nästa 
startanmälan. 
 
Noterades att hästarna nr 1 Sixten Blixten i lopp 4 samt nr 7 Power Point i lopp 7 ströks 
sent pga ringorm. Dömdes tränare Paul Fitzsimons till böter 1000 kr, för att ha inkommit 
med sen strykning. SRG 5:16. 
 
Kval, 
Hästen godkändes. 
 
Lopp 1,  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från vågkontrollanten att Yeris Street ej klarat att 
rida i programmet angiven ridvikt 59 kg. Ridvikten kom att justeras till 60 kg, dvs plus ett 
(1) kilo. Street dömdes till ridförbud en (1) dag (20210718), för att ej kunnat rida i 
programmet angiven vikt. SRG 6:10. 8:16.3 SRG’s riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 2, 
Galoppdomstolen mottog rapport från tränare Maria Hagman-Eriksson (7 Ganjer), att 
hennes häst tappat höger framsko.   
 
Lopp 3,  
Dömdes tränare Henrik Engblom (Queen Of Skara) till böter 500 kr, för sent inkommen 
ansökan om undantag. SRG 6:14. 
 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Andreas Tapia Dalbark (6 Quagmire), att 
hans häst tappat en sko. Vidare hördes Dalbark angående hästens prestation (storfavorit, 
sist i mål). Dalbark uppgav att det kändes som att hans häst inte hanterat den blöta banan. 
Dalbark kunde inte förklara om prestationen beror på banunderlaget eller den tappade 
skon. Förklaringen noterades.  
  
Lopp 4, 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Carlos Lopez (6 Penfolds) att hans häst 
hängde på upploppet och bröt för spöet. Vidare uppgav Lopez att det förekom ett 
marginellt spårbyte vid ingång till sista sväng, som gjorde att han fick ta upp sin häst. 
Filmen visar att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare åtgärd.  
 



 

 

Lopp 5,  
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Elione Chaves (5 Mr Stenson) att han 
känt sig störd ca 200 efter start av nr 3 Dr Doro (Shane Karlsson). Filmen visar att 
störningen är obetydlig. Ingen ytterligare åtgärd.  
 
Galoppdomstolen noterade en störning mitt på upploppet, där häst nr 3 Dr Doro (Shane 
Karlsson) bryter inåt och stör nr 4 Irish Prosecutor (Carlos Lopez). Hördes Karlsson som 
erkänner att hans häst bryter inåt, men att han omgående rätar upp hästen. Hördes Lopez 
som uppgav att han var tvungen att ta upp sin häst när Karlsson byter spår och att han 
kan ha förlorat en placering på grund av det inträffade. Galoppdomstolen bedömer med 
stöd av filmerna att Karlsson orsakar störningen genom spårbyte utan tillräckligt utrymme. 
Ordningsföljden i mål anses ej påverkats. Galoppdomstolen dömer Karlsson till en (1) 
dags ridförbud (20210718) för spårbyte som stört medtävlande. RG 6:27, 8:16/5, SG:s 
riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 6, 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Mark Larsen (8 Layton), att hans häst ej 
hanterat banan. Förklaringen noterades. 
 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Elione Chaves (3 Köbenhavn), att hans häst 
var mycket grön och hade svårt att hantera banan. Förklaringen noterades. 
 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Josefin Landgren (5 Jesse The Body), att 
hon känt sig störd och behövde ta upp sin häst vid upploppets början. Filmen visar en 
trång situation men att ingen enskild ryttare kan lastas för det inträffade. Ingen ytterligare 
åtgärd. 
 
Galoppdomstolen mottog rapport från ryttare Ulrika Holmqvist (6 Bacharach), att hon blev 
störd ca 200 meter efter starten. Filmen visar att flera ekipage är inblandade och ingen 
enskild ryttare kan lastas. Ingen ytterligare åtgärd. 
 
Galoppdomstolen mottog rapport från tränare Jan-Erik Pettersson (6 Bacharach), att hans 
häst inkom med sårskada på höger fram samt hade tappat vänster framsko.  
 
 
 
 
 
 
 


