Rettet distanse 11. august.
3. STALLKROEN FEGENTRI WORLD CUP LADY RIDERS
Minnepremie til seirende rytter og dekken til seirende hest.
Rides av inviterte kvinnelige amatørryttere.
For 3-årige og eldre hester.
Vekt: Formtall 3-årige pluss 11 kg , eldre pluss 15 kg.
Minimumsvekt: 58 kg.

42.000

1980 gr

Viktig beskjed til ryttere/agenter:
Startlisten sendes/legges ut mellom kl 11.30-12.00, da har alle 1 time på å sjekke listen.
Dersom ingen annen beskjed mottas innen den timen antas ritt som akseptert av rytter/agent.
Dette betyr at oppsatt rytter ikke kan frasi seg rittet, med mindre det foreligger sykemelding.
Øvrevoll 8. juni 2011
Vektlettelsestabell
Amatørryttere tillates ikke å ri andre flatløp enn amatørløp før de har vunnet
10 seire. Amatørryttere tillates å ri hinderløp.
Ved beregning av vektlettelse regnes seire i alle offentlige løp uansett løpets art.
Vektlettelse for amatørryttere
4 kg lettelse fra 0 til 2 seire
2 kg lettelse fra 3 til 9 seire
Ingen vektlettelse fra og med 10 seire
Vektlettelse for amatørryttere som rir profesjonelle løp
4 kg lettelse fra 0 til 9 seire (gjelder kun hinderløp)
2 kg lettelse fra 10 til 29 seire
Ingen vektlettelse fra og med 30 seire
Vektlettelse for lærlinger
4 kg lettelse fra 0 til 9 seire
3 kg lettelse fra 10 til 29 seire
2 kg lettelse fra 30 til 69 seire
Ingen vektlettelse fra og med 70 seire
Vektlettelse bortfaller ved avsluttet lærlingtid.
Juni 2011

Døde hester:

Common Diva (GB)

2006 Auction House-Vida/Wolfhound

110613

Eierskifter:
Hest
Imperial Skylight (GB)
Rapanui
Arlington
Electrical
Hallingdal Blue (UAE)
Ceos (GB)
Hakuna Matata (FR)

Selger
B Opperud og H Bjone
Stall Happy Days
Stall Rødberg
The Norwegian Stud
Johanna Vatne
Linda Toyne
Stall Bonne Nuit

Kjøper
Stall GM
Linda Sagbråten
Lise Tandberg
Trond Malmedal
Stall Walsall
Silje Knutsen Fagerli
Dina Heggum

Dato
110610
110614
110511
110630
110604
110609
110701

Registrering av eierskap:
Dina Heggum

Draktfarger:
Sean O Sullivan: RØD/SORT firedelt; røde; sort pr 110630
Dina Heggum: RØD, lilla cartouche;røde;rød.

Vedrørende deleiere
Dersom deleiere selger seg ut av en hest, skal denne sende bekreftelse til Norsk Jockeyklub (mail
er ok). Ansvarshavende eier må da gi beskjed om ny % fordeling i eierskapet (side 2)
Hingster registrert for avlstjeneste 2011
Arlberg (GER)
Deceptor USA)
Royal Experiment (USA)
Tertullus (FR)
Lorofino

Oppdrettere:
Husk å sende inn skjema for resultatet av bedekningen.

www.ovrevoll.no / skjemaer/ fødselsbevis
Avgifter navngivning
Navngiving importert hest
Navngiving norskfødt
Navngivning norskfødt e.31.12. som 1-åring
Navngivning norskfødt e.31.12. som 2-åring
Navnendring norskfødt hest

kr 500
kr 300
kr 500
kr 1000
kr 2000

Navngiving
DEN00914863 – 2009 mbr v e Kheleyf (USA) – Chiquette (GB). Navn: Cassano (DEN)
208DEN00915024 – 2009 f h e Most Welcome (GB) – Alamea (IRE). Navn: Accomplished (DEN)

Registrering importert hest
752SWE00000439T
Eyedee (SWE)

Stall Avant og Solveig Tandberg
2009 br he e Academy Award (IRE) – Error (SWE) / Funambule (USA)

752SWE00000246T
Sarcobatus (SWE)

Linn B Solvang
2008 br h e Jeune Homme (USA) – Bubbles Jinx (IRE) / Daggers Drawn (USA)

372IRE45148334T
Super Sub (IRE)

Stall ION
2009 br v e Antonius Pius (USA) – Miss Asia Quest (USA)/ Rainbow Quest (GB)

Stutterirapport
Hingst

Hoppe

Resultat

Deceptor (USA)

Norella (IRE)

br h 100528

Ang kvalifiseringsløp for hester som skal debutere i utlandet.
Kvalifiseringsløp for hester som skal debutere i utlandet vil bli avholdt onsdager kl 12.00 ved
behov.
Hester skal være godkjent i startboks før de meldes.
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 vekt 59 kg. Distanse 1100 dirttrack. Kvalifiseringstid: 1.15,0.
Hest + rytter anmeldes til Roald Winger 22956224

Telefonnummer Øvrevoll:
Sentralbord 22 95 62 00 (hestesportens hus, du kan derfra bli satt over til den personen du søker)
evnt bruk direktenumre til den du søker:

HESTESPORTENS FAKTURATELEFON: 815 11227.
Hans Petter Eriksen 2295 6222

hans.eriksen@rikstoto.no (adm dir/sportsjef)

Sportsavdeling
Susanne Kolling
Liv Kristiansen

2295 6217
2295 6218

susanne.kolling@rikstoto.no (anmeldelser/starterklæringer/Breeders)
liv.kristiansen@rikstoto.no (anmeldelser/starterklæringer/eierskifter)

Hege E Jenssen

2295 6215

hege.jenssen@rikstototo.no (stambok / avl / import/ eksport
/navngiving )

Knut Austad

2295 6211

knut.austad@rikstoto.no (lisenser / utdanning)

Lene Jensen

2295 6247

lene.jensen@rikstoto.no (økonomi / avlstilskudd /
registrering utenlandske eierskap)

Roald Winger

2295 6224

roald.winger@rikstoto.no (banemester / boksplasser)

Marianne Ek

2295 6202

marianne.ek@rikstoto.no (markedssjef)

Økonomiavdeling, Hestesportens Hus, Bjerke:
Inger Skrede
Tonje Bjørnstad

2295 6225
2295 6213

inger.skrede@rikstoto.no (hesteierkonti)
tonje.bjornstad@rikstoto.no (leverandøreskontro)

VAKSINASJONSBESTEMMELSER NORGE
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.
NB! Sørg for at alle vaksinasjoner er ført i passet til hesten.

Transportbidrag 2011
Transportbidrag sesongen 2011 til hester i dansk og svensk trening som transporteres til løp på Øvrevoll.
Dersom hesten ikke vinner kr 10.000 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 norsklisensierte trenere gjeldende for 2011 ved start på Øvrevoll:
Avstand til Øvrevoll
10 – 29 km
kr 250 pr start
30 – 59 km
kr 300 pr start
60 – 89 km
kr 350 pr start
90 – 119 km
kr 400 pr start
over 120 km
kr 500 pr start
Ved seier betales ikke transportbidrag.
Transportbidrag utbetales ved sesongslutt.

