
 

 

Rapport från LGD, Jägersro 2021-07-18 
 
Väder:    Solsken, måttlig vind, +21 C; Bana: god 
Lok. galoppdomstol:  Larissa Tandari (ordförande), Maria Bendroth (ledamot), Neil 

Grant (ledamot), Christer Larsen (ledamot), Bo Gunnar 
Paulsson (ledamot), Mikael Tjernström (ledamot, ej i lopp 4)  

SG:s representant.:  Dennis Madsen 
Tävlingsledare:  Stefan Jönsson 
Veterinär:    Jill Karlsson, Emma Björk 
 
Test på hästar:  Lopp 1,   Nr 1 Rasmy Al Khalediah 

Lopp 3,   Nr 1 Jet Action 
Lopp 4,   Nr 8 Plantstepsdream & nr 4 Beach Road One  
Lopp 5,   Nr 10 No Nay Naughty 
Lopp 6,   Nr 4 Noble Justice & nr 5 Redirect  
Lopp 7,   Nr 7 Marta  
Lopp 9,   Nr 1 Stroxx Carlras & nr 5 Wolfof Vancouver &  

    nr 8 Crystal Keys 
Lopp 10, Nr 5 Nocentstinkentucky 

 
Lopp 4, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Oliver Wilson (nr 7 Auenfürst) att han 
känt sig störd i sista sväng av Ulrika Holmquist (nr 6 Couleur Cafe), då han tycker att hon 
tränger ut honom. Av filmen framgår ingen störning. Saken lämnades utan ytterligare 
åtgärd.  
 
Lopp 5, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Elione Chaves (nr 5 Reunion Island) att 
hans häst hängde utåt de sista 500 metrarna.  
 
Galoppdomstolen noterade att Elione Chaves (nr 5 Reunion Island) använde sitt spö med 
armen över axelhöjd samt med forehand framför stöveln ca 100 m före mål. Chaves 
hördes men medgav ej förseelsen, utan uppgav att han hade häst utanpå sig. Att det är 
trångt mellan hästarna är inget galoppdomstolen kan ta hänsyn till. Chaves dömdes till två 
(2) dagars avstängning (210801 & 0803) samt 5% av hästens prissumma i loppet för 
felaktigt bruk av spö, (hög prissumma). SRG 6:31, 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 6, 
Galoppdomstolen noterade att ryttare Maikel Narvaez Bravo (nr 3 Bolivar Roads) ej rider 
ut sin häst för bästa prisplacering och sätter ner händerna ca 200 m före mål och förlorar 
därmed fjärdeplatsen. Bravo hördes och uppgav att hästen var trött. Bravo döms till 1 dags 
ridförbud (210801) samt 2000 kr i böter för att inte ha tillvaratagit hästens chanser på 
bästa sätt. SRG 6:25. 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 7, 
Häst nr 6 Marieappel ströks av veterinär för hälta.  
 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från tränare Niels Petersen (8 Queen Rouge) att 
hans häst inkom med näsblod. 
 
Lopp 8, 



 

 

Galoppdomstolen mottog en anmälan från ryttare Jan Erik Neuroth (1 I Apple) att hans 
sadel hade börjat glida direkt i starten och att han provat rida till i sista sväng men insåg att 
detta inte gick. Förklaringen noterades. 
 
Häst nr 9 Bearman avstannades och utgick ur löpningen. 
 
Lopp 9, 
Galoppdomstolen mottog en anmälan från provtagningen samt veterinär om att häst nr 1 
Stroxx Carlras inkom med kraftiga märken på låret. Hördes ryttare Nikolaj Stott som var 
oförstående och tyckte inte att han slog för hårt. Stott dömdes till tre (3) dagars ridförbud 
(210801, 0803 & 0804) samt 5% av hästens prissumma i loppet för felaktigt bruk av spö, 
hög prissumma. SRG 6:31, 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Galoppdomstolen noterade att Cornelia Hartsmar (nr 14 Suspicious Boy) använde sitt spö 
på en uppenbart slagen häst. Hördes Hartsmar som medgav förseelsen. Dömdes 
Hartsmar till tre (3) dagars ridförbud (210801, 0803 & 0804) för felaktigt bruk av spö samt 
böter 3000 kr (hög prissumma). SRG 6:31. 8:16.5 SRG:s riktlinjer för påföljder. 
 
Lopp 11, 
Galoppdomstolen noterade att häst nr 1 Aithusa (Moa Ek) snubblar ca 100 m efter start då 
den trampar upp i bakbenen på framförvarande ekipage. Hördes Ek, som påmindes om 
vikten att hålla rakt spår och att vara uppmärksam på avståndet till framförvarande häst. 
Ingen ytterligare åtgärd. 
 
Kval 1, 
Häst nr 2 Sir Camelot blev sent struken pga hovböld.  
 
Häst nr 3 Titannia bortvisades från start. Tränare Paul Fitzsimons tilldelades en varning för 
att en av honom tränad häst ej uppvisats i tävlingsmässigt skick. SRG 6:1/2, 8:1/1. 8:15/1 
SRG riktlinjer för påföljder. 
 
Häst nr 1 Breathe Me godkändes. 
 
Kval 2, 
Häst nr 4 No Risk No Reward godkändes. 


