
Rapport från LGD på Bro Park 11 juli 
2021 
 
Väder: Sol, +24C                            

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

 

Test häst 

Lopp 2 häst nr 14 Stick Together 

Lopp 4 häst nr 4 Fidji 

 

Kval 1  

Häst nr 2 February Snow bortvisades från start och ströks ur löpningen. February 
Snow belades med 60 dagars startförbud innan den åter får startanmälas till 
slätlöpning. February Snow ska godkännas i kvallöpning innan den åter får 
startanmälas till ordinarie slätlöpning. Galoppdomstolen frångår ordinarie skala då 
hästen påvisar uppenbar psykisk defekt för deltagande i kapplöpningar med 
startboxar genom att bli bortvisad från startboxarna vid fem tillfällen per dags dato. 
SRG 6:20, 7:1, 7:3. 

Tränare Sandra Brolin (nr 2 February Snow) dömdes till 2000 kr i böter för att en av 
henne tränad häst ej uppvisats i tävlingsmässigt skick (upprepad förseelse). SRG 
6:1/2, 8:1/2, 8:15/1. SRG:s riktlinjer för påföljder. 

 

Kval 2 

Häst nr 4 Moloch Sacc bar järnskor runt om. 

 

Lopp 1 

Galoppdomstolen noterade att Cornelia Hartsmar (nr 7 Bearium) red hela löpningen i 
mycket vida spår utan att till synes försöka styra in hästen mot övriga fältet. Hördes 
Hartsmar som anförde att hon ej velat styra in tidigare på grund av risken att störa 
övriga ekipage, men att hon kommit in i banan något vid slutet av svängen. 
Förklaringen noterades. Cornelia Hartsmar informerades om vikten av att tillvarata 
hästens chanser i löpningen. Ingen ytterligare åtgärd. 



 

Lopp 2 

Galoppdomstolen noterade att Emma Nordin (nr 12 Skyler) går inåt i banan för 
snabbt efter start och därav stör innanförliggande ekipage. Vidare så styr Nordin inåt 
vid ingången av sista svängen utan tillräckligt utrymme. Hördes Nordin som medgav 
förseelsen och anförde att hästen är svårreglerad. Det inträffade anses ha skett av 
oaktsamhet men ej ha påverkat resultatet i löpningen. Galoppdomstolen dömer 
Emma Nordin till två (2) dagars ridförbud (25/7, 28/7) för spårbyte utan tillräckligt 
utrymme (upprepad förseelse). SRG 6:27, 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 

Tränare Alice Elmerskog (nr 8 Our Princess) anmälde att hennes häst tappat en sko 
under löpningen. 

 

Lopp 3 

Ryttare Ulrika Holmquist (nr 2 Sophie B) anmälde att hennes häst hängde utåt över 
upploppet.  

Tränare Alice Elmerskog (nr 7 Heart Of Dreams) anmälde att hennes häst tappat en 
baksko under löpningen. 

Galoppdomstolen noterade Madeleine Smiths (nr 5 Shepherd Gate) spödrivning 
över upploppet där spöet till synes träffar hästens buk, men filmerna visar ej 
situationen med tillräcklig tydlighet. Hördes Smith som anförde att hon saknar full 
rörlighet i högerarmen. Galoppdomstolen finner inte förklaringen vidkommande eller 
förmildrande gällande SRG:s aktuella spöbestämmelser som med tydlighet reglerar 
vart en häst får träffas med spöet. Svenska Galopps representant granskade hästen 
30 minuter efter målgång och fann inga spömärken på hästen. Madeleine Smith 
informerades om gällande spöbestämmelser. Ingen ytterligare åtgärd.   

 

Lopp 4 

Tränare Julian McLaren (nr 1 Tatum) anmälde att av honom tränad häst blir störd ca 
650 meter från mål av häst nr 4 Fidji. Ryttare Malin Holmberg (nr 1 Tatum) anmälde 
sig störd ca 650 meter från mål av häst nr 4 Fidji. Galoppdomstolen bedömer efter 
att ha granskat filmerna att ingen störning sker. Ingen ytterligare åtgärd.  

 

Lopp 6 

Galoppdomstolen noterar att Ulrika Holmquist (nr 2 Quicksteps Bloom) styr utåt i 
banan ca 400 m före mål varav hon stör häst nr 1 Samara Bay (Fredrik Janetzky). 
Situationen skapar vidare en kedjereaktion där fler ekipage berörs. Emma Nordin (nr 
5 Hypochondriac) anmäler sig störd i situationen. Hördes Janetzky som anser att 
Holmquist styr utåt i banan och han tvingas därmed att ta upp sin häst. Han anser 



även att Holmquist fortsätter att drifta utåt i banan och stör hans häst igen ca 100 m 
före mål. Hördes Holmquist som medgav att hon styr utåt för att gå för 
framförvarande lucka, men att framförvarande ekipage (Malin Holmberg/nr 3 
Semiramis) går inåt i banan och är den som orsakar störningen. Ulrika Holmqvist 
bestred skuld i händelsen. Galoppdomstolen finner att filmerna bekräftar Janetzkys 
utsago och bedömer att Holmquist orsakar störningen. Det inträffade bedöms ha 
inträffat av oaktsamhet men ej ha påverkat resultatet i löpningen. Galoppdomstolen 
dömer Ulrika Holmquist till en (1) dags ridförbud (25/7) för spårbyte utan tillräckligt 
utrymme. SRG 6:27, 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 

 

 

 

 

 

 


