ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013
JUNI
3.

10.

17.

Polar Cup (Gr 3)
Scandic Norsk Derby 2014 (L)
Øvrevoll Sprint Cup
Norsk 1000 Guineas
Eivind Eckbo Legats Vandrepokal
Norsk Oaks
Lanwades Fillies Stakes (L)
Major Chr F Michelets Minneløp
Skandinavisk Mesterskap for 3-åringer
Waba Europallers Sprintløp (L)
Oslo Cup (Gr 3)
Fearnleyløpet
Polar Cup (Gr 3)

Meldes
2. termin
4. termin
6. termin
Meldes
2. termin
2. termin
2. termin
3. termin
3. termin
3. termin
Meldes
2. termin

«Generelle bestemmelser for hovedløp
2. 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.»
Vallakliste:
Fearless Hunter (GER)

2010 e Alhaarth-Firedance/Lomitas

Februar 2013

Registrering importert hest / norskoppdrettet
208DEN201215412
NN (DEN)

Stall Heia
2012 br h e Final Appearance (IRE) – Mish (GB) / Hernando (FR)

208DEN201215444
NN (DEN)

Stall GM
2012 br he e Deceptor (USA) – Zantana / Ballet Prince (IRE)

Registrering importert hest
2500FR11750485H
Outlaw (FR)

Fam E Nagell-Erichsen
2011 br h e Bushranger (IRE) – Silver Haze (GB) / Pivotal (GB)

372IRE45184808T
Duke Derby (IRE)

Fam E Nagell-Erichsen
2011 Duke of Marmalade (IRE) – Tocopilla (FR) / Medaaly (GB)

DEN00914930
Le Chiffre (DEN)

Lise Tandberg
2009 br v e Daliapour (IRE) – Fleur En Fleur (FR) / Hernando (FR)

Midlertidig innført hest
276GER000288320
Mister Big Shuffle (GER)

Utføres innen
Scandinavian Racing Stable
2010 mbr v e Big Shuffle (USA) – Marmorea (IRE)

08.05.2014

Hingster registrert for avlstjeneste 2013

Oppstallingsted

Hingsteholder

Alpino Chileno (ARG)
Crocker Road (USA)
Deceptor (USA)
Giant Sandman (IRE)
Tertullus (FR)

Sørumsand
Meridian Stutteri /Horten
Meridian Stutteri / Horten
Stall NOR / Skoger
Meridian Stutteri /Horten

Per Martens
Marita S Berg
Marita S Berg
Rune Haugen
Marita S Berg

Stutterirapport
Hingst

Hoppe

Alpino Chileno (ARG)
Alpino Chileno (ARG)
Alpino Chileno (ARG)
Alpino Chileno (ARG)
Appel Au Maitre (FR)
Deceptor (USA)
Layman (USA)
Tertullus

Severio (IRE)
130510 br hingst
Anna Rustung (IRE)
130501 br hingst (føll døde 130508)
Hongkong Dancer (DEN) 130412 mbr hingst
Catfight (GB)
130401 br/sk hoppe
Evening Rose (SWE) 130506 f hoppe
Second Wind
130425 br hoppe
Silmaris (GB)
130427 br hingst
Beautiful Game (NZ)
130407 mbr hingst

Resultat

Føllet i (land)
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge

Lisenser 2013
Amatørrytter
Camilla Graver
Anna Cecilie Jordsjø

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

www.ovrevoll.no / skjema / føllrapport

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 300
kr 300
kr 500
kr 1000
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.
Startbokstrening
Hver onsdag fra kl 11.00 – 12.00 på indre bane.
Startbokstrening/godkjenning skal forhåndsbestilles senest dagen før til tlf 924 71 437
(mellom kl 7.00-15.00). Hestepass må medbringes for godkjenning.
Dersom startbokstrening foregår på dirt track banen, stenges banen for øvrige hester fra kl 12.00.

Ang kvalifiseringsløp for hester som skal debutere i utlandet/hester henvist til
kvalifiseringsløp av DLV.
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 René Fritzenwanker 924 71 437 senest dagen før.

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)

John Fortune

2295 6224

john.fortune@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.

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.

Transportbidrag 2013
Transportbidrag gjeldende fra 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.
Utbetales til trener
Transportbidrag norsklisensierte trenere gjeldende fra 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.

