GENERELLE BESTEMMELSER LØP ØVREVOLL
1. Arrangørbanen oppgir løpets premiesum i proposisjonen Jfr. Norsk Jockeyklubs reglement.
10 % av samlet premiesum tilfaller trener.
10 % av samlet premiesum tilfaller rytter. For lærlinger 5 % og for amatører 0 %.
Etter at trener og rytters andel er fratrukket samlet premiesum, tilfaller restpremiesummen eier.
I tillegg til premiesummene utbetaler Norsk Jockeyklub oppdretter av 2 til 6-årige norskoppdrettede hester, 20 %
av oppnådd samlet premiesum i Skandinavia.
2. Anmeldelser må gjøres senest innen kl. 14.00. Vektlister offentliggjøres kl.12.00.
Starterklæring frem til kl. 09.30 på de dager fastsatt i proposisjonen.
Etteranmeldelse i løp med flere enn én termin aksepteres inntil siste termin forfaller. Etteranmeldelsesgebyr: 250
% av forfalte terminer, i tillegg betales gjenstående terminer. Dette gjelder i løp der tilstrekkelig antall hester er
anmeldt, se punkt 5 og 7.
Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste
termin forfaller. Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer, i tillegg betales gjenstående terminer. Dersom
tilstrekkelig antall hester ikke blir meldt, se punkt 7, vil løpet stå åpent.
Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp AS kan nekte å akseptere anmeldelse og starterklæring som ikke er korrekt
utfylt.
3. Innskudd i løp med fast premie er 1 % av total premiesum eller som oppgitt i proposisjonen. Innskudd betales
ved anmeldelse dersom ikke annet er nevnt i proposisjonen. Innskudd i sweepstakesløp er oppgitt i
proposisjonen. I sweepstakes inngår betalt innskudd i løpets premiesum uten fradrag.
Premiefordelingen i vanlige løp dersom ikke annet er nevnt i proposisjonen er som følger:
50% - 25% - 12% - 8% - 5% (5 premier).
4. Starterklæring skal gjøres skriftlig med e-post innen kl. 09.30 på de dager fastsatt i proposisjonen. Ved
starterklæring pr. telefon har arrangørbanen intet ansvar ved eventuelle feil eller mangler.
Rytter skal være oppgitt på starterklæring. Dersom dette ikke er gjort setter Øvrevoll Galopp AS opp en ledig
rytter.
Informasjon vedrørende annullering av løp, utskrivning av nye løp, deling etc. vil bli gitt via SMS, og E-post ca. kl.
09.45.
Dersom hest har startet i utlandet i siste start og/eller er starterklært til løp på annen bane/land i perioden frem til
det starterklærte løpets avholdelse, skal dette oppgis ved starterklæring.
I starterklæring skal det være oppført løpsnummer, rytter og vekt. Dersom rytter skal ri annen vekt enn oppført
minimumsvekt, eller over proposisjonsvekten skal dette spesifiseres.
Ved starterklæring skal det oppgis om hesten skal gå med blinkers, saue/sideskinn (cheek pieces), eller fleksibel
blinkers. I programmet vil det bli oppført B for blinkers, S for saueskinn og F for fleksibel blinkers.
Trenere er ansvarlig for å sjekke den foreløpige startlisten som sendes ut innenfor gitt frist, og meddele Øvrevoll
Galopp AS om eventuelle feil og endringer. Etter fristens utløp kan endringer ikke gjøres.
5. Ordinære løp (ikke hovedløp): Som ved anmeldelsesfrist på dirttrack har 12 hester, i gressløp har 14 hester er
lukket. Dersom færre er anmeldt vil løpet åpnes til starterklæringsdato kl. 9.30, om ikke annet er oppgitt. Hester
som er rettidig anmeldt vil ha fortrinnsrett fremfor nye hester, dersom den ellers er kvalifisert.
Ved utskrivning av ny proposisjon på anmeldelsesdagen, vil dato for poeng og formtall/handicap være lik de
øvrige løpene.
Dersom et løp ved starterklæringens slutt har, på dirttrack færre enn 10 hester, på gresset færre enn 12 hester,
skal løpet åpnes for nye hester. Poeng og formtall beregnes ut fra samme dato som i den opprinnelige
proposisjonen. Hester rettidig anmeldt og starterklært innen 09.30 i et slikt løp har fortrinnsrett uansett poeng og
vekt, dersom den ellers er kvalifisert.
Arrangørbanen kan annullere løp dersom det ikke starterklæres minimum 10 hester i løp avholdt på dirttrackbane,
og 12 hester i løp avholdt på gressbane. Arrangørbanen kan utskrive nytt/nye løp samme dag.
Ved utskrivning av ny proposisjon på vektdato/starterklæringsdag, vil dato for poeng og formtall/handicap være
starterklæringdagens dato.
Annulleres løp ved starterklæringsfristens utløp kan hest som er starterklært i løpet, forutsatt at den ellers er
kvalifisert, anmeldes- og starterklæres senest 1 time etter starterklæringens utløp, i andre ordinære løp (ikke
hovedløp) som starterklæres samme dag. Hester som er rettidig anmeldt vil ha fortrinnsrett fremfor nye hester.
6. Hovedløp er løp oppført i det Skandinaviske proposisjonsheftet for hovedløp.
Rytter kan ikke ri med vektlettelse i hovedløp.
7. Hovedløp: Dersom det i hovedløp anmeldes færre hester en nedenfor nevnte minimumstall, kan løpet
annulleres, skrives om eller åpnes/anmeldelsesfristen forlenges.

I løp for hopper og i hinderløp må det være anmeldt minimum 10 hester.
I løp for norskoppdrettede hester skal det minimum være anmeldt 12 hester.
I øvrige løp er minimum antall anmeldte hester 15.
Tvangsstrykning skjer etter formtall pr. vektdato dersom ikke annet er angitt i proposisjonen. Rangering foretas av
banens handicapper. Dersom hester har likt formtall, rangeres de innbyrdes etter poeng. Dersom det også er likt,
rangeres de etter høyest poeng oppnådd i siste start. 3-årige og eldre hester kan rangeres på grunnlag av
prestasjoner. Dog må hesten ha startet minimum to ganger. 2-årige hester kan rangeres etter prestasjon i en – 1
start. For ustartede hester vil datasystemet trekke rekkefølgen.
Dersom det er minimum 8 tvangsstrøkne hester i hovedløp med mer enn to terminer, vil Norsk Jockeyklub
utskrive consolation-løp med en premiesum på minst 50.000 kroner. Er det færre enn åtte tvangsstrøkne hester,
vil siste termin tilbakebetales eier av disse hestene.
8. Det tillates maksimum 15 hester til start i løp på gressbanen. I vanlige løp på dirttrack tillates maksimum 12
hester til start. Dersom løp må flyttes fra gressbane til dirttrack etter starterklæring, aksepteres 15 hester.
Utelukkelse skjer etter poeng oppnådd i hestens fem siste starter i ett år. I handicapløp med fast topp- og
bunnvekt utelukkes først hester med proposisjonsvekt lavere enn minimumsvekten. Laveste vekt utelukkes først
osv. I øvrige løp utelukkes etter poeng.
I aldersvektsløp med maksimum formtall x, må anmeldt hest ha registrert formtall ved vektdato om ikke annet er
angitt i proposisjonen.
Minimum ridevekt i handicapløp er 52 kg bortsett fra i hinder- og amatørløp. Eventuell vektlettelse kommer til
fradrag.
I løp hvor maksimums- og minimumsvekt er fastlagt i proposisjonen, er laveste vekt hest kan bære 52 kg
(amatørløp 60 kg).
For hester som får lavere vekt enn minimumsgrensen, offentliggjøres denne vekt. Hest som kommer inn i løpet
etter vektenes offentliggjørelse og som har høyere formtall enn hesten som bærer toppvekt, vil få vekt høyere enn
fastsatt toppvekt i henhold til formtall.
9. I maiden og noviseløp har ustartete hester fortrinnsrett fremfor hester som har startet.
10. Poengskala for vunnet førstepremie og plassering.
1. premiesum:
Plassering 1-5:
kr 100.001 eller derover:
150-90-60-40-30
kr 75.000 til 100.000:
100-60-40-30-25
kr 50.000 til 74.999:
70-40-25-20-15
kr 31.000 til 49.999:
50-30-20-15-10
kr 30.999 eller mindre:
30-20-12-5-4
I løp med fire premier er femteplass å anse som uplassert.
Ved likt poengtall foretar datasystemet loddtrekning. Hest utelukket i løp bortsett fra i hovedløp, får fortur ved
neste starterklæring, dog ikke i løp med samlet premiesum på kr 100.000 eller derover.
(Utelukkelse i Norsk Rikstoto Cup og Subaru Cup gir fortur i vanlige løp)
11. Dersom det er starterklært et tilstrekkelig antall hester kan arrangørbanen dele løpet på starterklæringsdagen.
Er det starterklært 19 eller færre hester kan løpet åpnes for etteranmeldelse. Etter at starterklæringen er ferdig kl
10.30, deles løpet slik at hest plasseres i den avdelingen hesten hører hjemme i henhold til poeng. Hester
opprinnelig starterklært har fortrinnsrett. Poeng og formtall beregnes ut fra samme dato som i den opprinnelige
proposisjonen. Ved deling av løp har hester med fortur fortrinnsrett, dog skal de plasserer i den avdeling de
poengmessig hører hjemme i. Har en trener to eller flere hester i løpet, fordeles hestene i avdelingene etter
poeng.
12. Når proposisjonen angir et bestemt premiebeløp menes premie på dette beløp eller derover. For
vektberegning i aldersvektløp regnes seire og innredne penger pr dato for starterklæring.
13. Løpsresultat mellom starterklæring og løpsdag influerer ikke på hestens kvalifikasjon og starterklært vekt.
(Gjelder også maiden/noviseløp).
14. Arrangørbanen forbeholder seg retten til å justere premier og innskudd dersom situasjonen skulle tilsi det.
15. Skobestemmelser:
Det er forbudt å bruke sko med grev eller lignende i tåen. I draktene tillates kun block heels.
Type "outer rim" sko tillates brukt som levert.
Dersom aluminiums sko ikke anvendes, skal dette meddeles Øvrevoll Galopp AS senest på løpsdagen.
Frist som fastsatt ved strykninger. For å starte i gressløp må hest ha sko på alle ben.
16. Vaksinasjonsbestemmelser
Samtlige hester som skal starte, trene eller være oppstallet på Øvrevoll skal være vaksinert mot hesteinfluensa
(Equine Influenza) som følger:
1.
Basisvaksinasjon bestående av to injeksjoner med minimum 21,
maksimum 92 dagers intervall.
2.
En injeksjon minimum 150, maksimum 215 dager etter

basisvaksinasjon.
3.
Revaksinering hver 12. måned.
For start i løp, oppstalling på bane og trening kreves at hesten er basisvaksinert med to injeksjoner iht punkt 1. Hest som ikke
kan fremvise gyldig vaksinasjon skal bortvises fra området og er ikke startberettiget. Vaksinasjon kreves for hest som er eldre
enn seks måneder.
17. Dopingprøver
Dersom dopingprøve er tatt av hesten vil vunnet premie først bli utbetalt når prøven er testet negativ.
Anses hest som dopet av dopingutvalget (Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub), medfører dette
automatisk diskvalifikasjon fra premie.
18. Strykning av starterklært hest
Starterklært hest skal strykes om hesten
a) På grunn av sykdom, halthet eller av andre medisinske grunner eller annen omstendighet, tilsier at
hesten ikke bør starte.
b) På grunn av sykdom eller skade hos rytter og bytte av rytter ikke kan gjøres.
c) Om hesten ikke er kvalifisert i henhold til proposisjonen, eller av grunner som tilsier at hesten ikke er
berettiget start i løpet.
d) Om trener anser at spesielle baneforhold kan være skadelige for hesten.
e) På grunn av transporthinder utenfor treners eller eiers kontroll.
Norsk Jockeyklub kan kreve veterinærerklæring eller annen dokumentasjon dersom hesten strykes på grunn av
punkt a), d) eller e).
Fremlegges ikke tilfredsstillende dokumentasjon, eller det foreligger andre grunner for å anse at strykning av hest
ikke er i tråd med Norsk Jockeyklubs reglement og generelle bestemmelser, vil trener bli ilagt bot og hest kan få
startforbud.
Dersom hest strykes fra løp skal hesten også strykes i de løp den er starterklært til på alle skandinaviske baner.
Dette gjelder også ved strykning pga. baneforhold. Ved spesielle omstendigheter kan arrangørbanen i samråd
med Den Lavere Voldgiftsrett og/eller stevnets veterinær, frafalle krav om en slik følgestrykning.
Strykning skal meddeles Øvrevoll Galopp umiddelbart og senest innen kl. 09.30 på løpsdager med stevnestart kl.
15.00 eller tidligere, og kl. 11.30 på dager med stevnestart kl. 16.00 eller senere.
Eller som meddelt fra arrangørbanen.
Strykning senere medfører en strykningsavgift på kr. 800 som belastes hestens trener.
Dersom spesielle grunner tilsier det, kan strykningsavgiften refunderes.
Dersom stevneveterinær legger ned startforbud for hest, skal hesten friskmeldes før den igjen blir starterklært.
Er den allerede starterklært i løp skal den strykes i dette.
19. Dersom løp avholdes i henhold til proposisjon, men på grunn av uforutsette hendelser flyttes til annet
baneunderlag på tilnærmet lik distanse, kan hest strykes. Innmeldingsavgift etterbetales ikke.
20. Ryttere: Dersom starterklært rytter ikke kan ri akseptert ridevekt kan arrangørbanen bytte rytter dersom annen
rytter er tilgjengelig. (Inntil 1 kg overvekt aksepteres dog vil rytter bli henvist til Den Lavere Voldgiftsrett).
Dersom rytter som følge av uhell eller sykdom ikke kan gjennomføre avtalte ritt, skal rytter fremlegge friskmelding
før vedkommende kan ri løp igjen.
21. Kvalifiseringsløp
Den Lavere Voldgiftsrett kan kreve at hester skal gå kvalifiseringsløp. I kvalifiseringsløp gjelder samme regler
som i øvrige løp. Løpet rides av profesjonelle ryttere og amatørryttere som tilfredsstiller kravet til å ri i
profesjonelle løp.
Distanser 1170 m gress eller 1100 m dirttrack, dersom ikke annet avtales. Vekt: 59 kg.
Dersom kun én hest kommer til start i kvalifiseringsløpet skal trener medbringe en følgehest.
Kvalifiseringstid vil bli fastsatt på løpsdagen.
22. Eier av hest i norsk trening plikter å ha ansvarsforsikring samt ulykkesforsikring. Beløpet blir automatisk
trukket av eiers konto hos Norsk Jockeyklub.
23 Tungebånd skal ha en bredde på minimum 10 mm. Tungebånd skal kun brukes for å plassere tungen i
hestens munn, og skal ikke festes på en måte som gir hesten ubehag eller smerte.
24. I løp der pisk kan medbringes: Kun støtabsorberende pisk (cushion whip) på maksimum 70 cm og 160 gr kan
medbringes. Piskens ene ende på minimum 17 cm, skal være myk og foret/vattert og skal kunne trykkes sammen
minst 6 mm. Pisken skal være av mørk farge. Piskens tykkelse skal ikke være under 1 cm i diameter.
Man kan ikke gjøre endringer på godkjent pisk, bortsett fra håndtaket.
25. Kun fabrikkproduserte ørepropper er tillatt i løp . Øreproppene skal være forsvarlig festet til hodelaget under
hele løpet.
Transportbidrag 2020 fra Sverige og Danmark.

Transportbidrag gjeldene for sesongen til hester i dansk og svensk trening, som transporteres til løp på Øvrevoll.
Dersom hesten ikke vinner premie på kr 5.000 eller mer, vil Øvrevoll Galopp AS betale transportbidrag som følger
i vanlige løp:
Fra Sverige – kr 850 pr start
Fra Danmark – kr 1.000 pr start.
Transportbidrag godskrives treners konto.
Forøvrig henvises til Norsk Jockeyklubs reglement.

