
                       

 

 

 
 

 

 
Hesten Probably (IRE) avla positiv dopingprøve etter løpet på Øvrevoll 1. august Derby Trial. 
                                                     
A-prøven ble undersøkt ved Statens Veterinærmedisinske Anstalt (SVA) i Sverige og det ble påvist 
trimetoprim og prokain i prøven.     
 
Trimetoprim er et antibakterielt middel som finnes i flere legemidler med markedsføringstillatelse til bruk på 
hest i Norge. Legemidler som inneholder trimetoprim har en karenstid på 96 timer. 
 
Prokain er et lokalbedøvende legemiddel. Det finnes ingen legemidler inneholdende prokain med 
lokalbedøvelse som indikasjon til bruk på dyr, som har markedsføringstillatelse i Norge. Prokain er 
imidlertid også en bestanddel i flere penicillinpreparater med markedsføringstillatelse for dyr. Prokainet er 
tilsatt for å få en langsommere absorpsjon av legemiddelet med den hensikt å gi en forlenget effekt. 
Penicilliner som inneholder prokain har en karenstid på minimum 14 dager.  
 
B-prøven er også testet og med samme resultat som A-prøven.  
 
I henhold til Norsk Jockeyklubs rglement § 182 og 183 samt til generelle bestemmelser punkt 14, 
diskvalifiseres hesten fra premie. 
 
Resultat Derby Trial: 

1. Mister Big Shuffle – Fredrik Johansson – Niels Petersen 
2. Fearless Hunter – Lennart Hammer-Hansen – Rune Haugen 
3. Rockyto – Marcos Robaldo – Bent Olsen 
4. Styrbjørn – Espen Ski – Annike Bye Hansen 

 

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013 
 

DESEMBER 
2.   Breeders Prize Classic 2016    Meldes 

Breeders Prize Classic 2015    2. termin 
Breeders Prize Classic 2014    6. termin  

 
Døde hester: 
Zafirah (DEN)   2004 Cajun Cadet-Mish/Hernando   130507 
Finita    2004 Lorofino-Cheeky Anie/High Estate  130922   

Vallakliste: 

Al Chino 2011 Alpino Chileno-Lady Of The Orient/Lord Of Men 131019   
 
 

Eierskifter: 
Hest  Selger  Kjøper   Dato 
Jouye (SWE)  Scanhorse Racing Synne Sjaavik og Jenny B Hansen131022 
Take On Me (SWE)  Stall Bonne Nuit Elin Borén     131027 
Al Chino  Knut O Arnesen Mona Larsen  131025 
Buen Rumbero (USA)  Knut O Arnesen Tina Eriksen  131025 
Cave Man   Stall Old Crows O Linderholm og A Stjernstrand 131025 
 



                       

 

 

Registrering av eierskap: 
Synne Sjaavik og Jenny B Hansen 
 
Draktfarger: 
Synne Sjaavik og Jenny B Hansen: RØD-HVIT striper;hvite;striper. 
 
Navngiving / norskoppdrettet 
578NOR120000131 – 2012 h e Academy Award (IRE) – Goodrun = Mestre dos Magos 

 
Registrering norskfødt 
578NOR130000114 Wibecke Jegard 
Diamond’s Love 2013 mbr he e Deceptor (USA) – Red Line (IRE) / Redback (GB) 
 
578NOR130000125 Hanne Rådstoga 
NN   2013 sk h e Alpino Chileno (ARG) – Severio (IRE) / Captain Rio (GB) 
 
578NOR120000114 Hanne Rådstoga 
De Walt  2012 br h e Deceptor (USA) – Tiger Lily (SWE) / Malvernico (IRE) 
 
578NOR130000131 Stall EOS 
NN   2013 br h e Layman (USA) – Silmaris (GB) / Slickly (FR) 
 
578NOR130000102 Oddbjørn Liberg 
Sunny Sunday  2013 br he e Layman (USA) – Catching The Storm / Deceptor (USA) 
 

Eksportert          Land  Dato 
  
Great Choisir (IRE) e Choisir (AUS) – Suzette (GB)     Sverige  131028 
 
Take On Me (SWE) e Pistachio (GB) – Point Taken     Sverige  131026 
 
Cave Man e Academy Award (IRE) – Romola (GB)     Sverige  131025 

 
Hingster registrert for avlstjeneste 2013 Oppstallingsted  Hingsteholder 
Alpino Chileno (ARG)     Stall NOR   Rune Haugen 
Crocker Road (USA)     Meridian Stutteri /Horten Marita S Berg 
Deceptor (USA)      Meridian Stutteri / Horten Marita S Berg  
Giant Sandman (IRE)     Stall NOR / Skoger  Rune Haugen 
Tertullus (FR)      Meridian Stutteri /Horten Marita S Berg 
 
 

Lisenser 2013 
 
Amatørrytter 
Mette Kjelsli (2014) 
 

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 
 

 
 
 
 

http://www.ovrevoll.no/


                       

 

 
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 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) 
        
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  2295 6225 inger.skrede@rikstoto.no (hesteierkonti) 
Tonje Bjørnstad 2295 6213 tonje.bjornstad@rikstoto.no (leverandøreskontro) 
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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. 
 


