
                       

 

 
 

                                              
 

Døde hester: 

Lost Lady  2002 Final Appearance-Carroll/Haul Knight  111104  

Vallakliste: 

Denico  2010 Deceptor-Tiger Lily/Malvernico 111116 
 
Eierskifter: 
 
Hest Selger   Kjøper   Dato 
Replicant (FR) S Gulbrandsen Augestad Brit Gun Helliesen Apall 111101 
Trieste (SWE) Stall Bekkevill  Karin Berge  111101 
What Budget (GB) Ambitions  Stall Symbol  111101 
Convertible Trine Søberg Lodgaard Silje Bjerke  111111 
  
    
 

Registrering av eierskap: 
 
Stall Unik 
 

Draktfarger: 
 
Nora H Holm: BLÅ, tre hvite ruter; hvite, blå søm; blå. 
 
 

 
Navngiving 
208DEN201015138 – br, h e Special Quest (FR) – Playing Philigirl = Sordnsawan 
 
 
 

Lisenser 
 
Jockeylisens 
Tollef Langvad 
 
Lærlinglisens 
Helena Rosén 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

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    kr   500 
Navngiving norskfødt     kr   300 
Navngivning norskfødt e.31.12. som 1-åring  kr   500 
Navngivning  norskfødt e.31.12. som 2-åring  kr 1000 
Navnendring norskfødt hest     kr 2000 

 
 

Vedrørende hester som blir henvist til kvalifiseringsløp av Den Lavere Voldgiftsrett 
Kvalifiseringsløpet skal rides på en løpsdag. 
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 starterklæres til sportsavdelingen på oppsatt starterklæringstidspunkt. 
 
 

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 2295 6217 susanne.kolling@rikstoto.no (anmeldelser/starterklæringer/Breeders)  
Liv Kristiansen 2295 6218 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) 
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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  2295 6225 inger.skrede@rikstoto.no (hesteierkonti) 
Tonje Bjørnstad 2295 6213 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. 
 

 
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  
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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.  
 
 

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. 
 


