
 

 
 

Nyhetsbrev fra Norsk Jockeyklub – Øvrevoll Galopp AS – desember 2009 
 
Sport 
2009 har vært et fantastisk år for norske galopphester. Hele 10 av 15 skandinaviske 
klassiske løp ble vunnet av norsktrente hester. I tillegg vant vi en rekke andre 
hovedløp rundt om i Skandinavia.  
Dette er kanskje hva de fleste husker best fra sesongen 2009: 
 
* Alyshakeys, en toåring helt utenom det vanlige 
* Årets duell mellom Entangle og La Zona i 1000 Guineas 
* Chicken Momo første treårige gruppevinner på Øvrevoll 
* Touch of Hawk fløy inn i stjernehimmelen 
* Tre storløp til Appel au Maitre, aller best i Tyskland 
* Theatrical Award strålte i Marit Sveaas’ Minneløp 
 
Totalt har norske hester ridd inn i ca 8,5 millioner i utlandet mens utenlandske hester 
har ridd inn ca 6,4 millioner på Øvrevoll.  
 
Vi har nå lagt ut ”årbok 2009” på www.ovrevoll.no/arbok og der kan du også lese om 
de beste prestasjonene i 2009, finne statistikker, oversikter etc. 
 
Totalisatoromsetning 2009 
Omsetningen i spill mot Øvrevoll Galoppbane har i 2009 vist en liten framgang 
sammenlignet med i fjor med en økning på ca 3,4 %. Dette skyldes i første rekke ny 
omsetningsrekord på derbydagen hvor vi endte på i overkant av 13,9 millioner som 
var ny skandinavisk rekord for et galopparrangement. Med et utvidet spilletilbud 
spesielt mot arrangementer i Sverige, viser omsetning på galoppspill i Norge fortsatt 
en stigende kurve. Så langt i år har det vært spilt for 135 mill på galopp mot 116 
millioner i 2008. Det er en økning på 16,5 %.  
 
Omsetning i region Øvrevoll 
Pr uke 51 har omsetningen i region Øvrevoll passert 204,6 millioner. I 2008 endte 
omsetningen på 221,8 millioner. Tilsvarende tall i 2007 var 196 millioner. Det betyr en 
nedgang i år på i overkant av 7 %. Det meste av nedgangen har kommet hos våre tre 
største kommisjonærer. Dessverre ble to av våre største kommisjonærer avviklet i 
løpet av høsten og det har helt klart hatt en negativ innvirkning på omsetningen.  
Spill på hest i Norge passerte 3 550 millioner i uke 51 mot 3 643 millioner på samme 
tid i fjor. Totalt har nedgangen vært på 2,5 %.  
I løpet av høsten er det etablert flere nye kommisjonærer og det arbeidet fortsetter i 
2010.  
 
Terminlisten 2010 
Arbeidet med neste års terminliste er ferdig og vi øker med en løpsdag til 38 i 2010. 
Sesongstart er 15. april og sesongavslutning 17. desember. For å kunne avvikle 
løpsdager spesielt i desember må vi kunne preparere banen 24 timer i døgnet og vi 

http://www.ovrevoll.no/arbok


vil ta kontakt med Bærum Kommune for å få tillatelse til det i vanskelige perioder i 
2010. Som i år skal vi også neste år avholde nordisk V65 på derbydagen og V4 
søndag 26. september. I tillegg skal vi også avholde en lunsjgalopp i 2010 og det blir 
torsdag 15. juli med V4 og stevnestart kl 12:00. Dette er i henhold til en avtale med 
Jägersro. Terminlisten ligger også ute på våre hjemmesider. 
 
Hovedløp 2010 
Proposisjonene vil bli lagt ut på www.ovrevoll.no i løpet av kort tid. Hovedløp som 
hadde en premiesum på under 200.000 har blitt øket opp til dette beløpet, bortsett fra 
de to NM løpene hvor premiesummen fortsatt er kr 150.000. I stedet for vil det bli 
skrevet ut et vanlig løp for de eldre norskoppdrettede med høy premiesum i 2010.  
 
 
 
Avlsbidrag 2010 
Bedekningstilskudd gjeldende for 2010 
Det utbetales et bedekningstilskudd på NOK 10.000 til eier av norskregistrert  
fullblodshoppe bedekket i 2010.  
Beløpet utbetales til oppdretter ved konstatert drektighet pr 1. oktober.  
Snarest mulig etter denne dato, skal søknad vedlagt veterinærattest som 
dokumenterer drektighet, sendes til Norsk Jockeyklub. sammen med utfylt 
springseddel fra hingsteholder Søknadskjema finnes på www.ovrevoll.no/avl. 
Tilskuddet gis kun for fullblodshopper registrert i Norge på bedekningstidspunktet, 
som er bedekket med fullblodshingst godkjent for avl og med hensikt å produsere en 
galopphest.  
 
Hopper som har tre eller flere avkom som har startet men som ikke har vunnet løp, er 
utelukket fra ordningen. 
 
Unghestbidrag 
Unghestbidrag på kr 8000 ved første start og oppdretterbidrag på 15 % av innridde 
premier vil også bli opprettholdt.  
 
 
Etteranmeldelse Norsk Derby 2010 
Styret i Norsk Jockeyklub har vedtatt å innføre mulighet til å etteranmelde hest i 
Norsk Derby med virkning fra 2010.  
4. januar 2010 er siste mulighet og det koster kr 50.000 pluss etterfølgende terminer 
for 3–årige hopper og kr 70.000 for hingster og vallaker.  
 
Norsk Derby 2011 for 3-årige hester født i 2008 skal anmeldes senest 1. mars 2010.  
 
Øvrige nyheter 
AS Øvrevoll Veddeløpsbane vil før sesongstart gå til anskaffelse av ny storskjerm. 
Den gamle er Europas eldste og begynner å bli ”sliten”. Ny skjerm på 50 kvm og i 
”wide screen” format vil bli fastmontert på indre bane. 
I tillegg skal alle gamle trerailer langs banen byttes ut med plastrailer. 
 
Prosjekt nytt publikumsområde 
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AS Øvrevoll Veddeløpsbane har nedsatt et utvalg som er i gang med å planlegge 
nye fasiliteter på Øvrevoll. Vi ønsker å flytte paddock til midt på publikumsplassen i 
tilknytning til nytt servicebygg i to etasjer som skal inneholde blant annet vektrom, 
diverse kontorer samt fasiliteter for eiere og med losjer til utleie. Bygget er planlagt 
oppført mellom hovedtribune og sekretariat. Gammelt vektrom og staller skal rives. 
Forhåpentligvis kan dette bli realitet i løpet av en treårsperiode. Vi kommer tilbake 
med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt. 
 
Auksjoner 
Følgende auksjoner avholdes i den nærmeste framtid. Dersom du ønsker katalog, ta 
kontakt  
Med sekretariatet i god tid slik at vi kan bestille.  
 
Doncaster- England 
26. – 28. januar  Hester i trening flatt og hinder 
7. april    Hester i trening  
19. – 21- april  Breeze up – 2-åringer i trening 
 
Goffs - Irland 
9. – 10. februar  Hester i trening Kempton Breeze Up Sale 
12. mars  Kempton Breeze Up, England 
Tattersalls – Newmarket – England 
4. -  5. februar  Hester i trening, breeding stock 
13. – 15. april  2-åringer i trening (Breeze Up) 
29. – 30.. mai  2-åringer i trening (Breeze Up) 
 
Du finner linker til utenlandske auksjoner på vår nettside www.ovrevoll.no/linker 
Hestebørsen 
Vi vil informere om at vi på Øvrevolls hjemmesider har ”Hestebørs” som stadig blir 
oppdatert. 
Dersom du ønsker å annonsere der, send mail (gjerne med bilde) til 
liv.kristiansen@rikstoto.no.  
 
Årets hest galla 
Vi minner om årets hestegalla som vil bli avholdt på Oslo Kongressenter lørdag 23. 
januar 2010. Billetter kan kjøpes på www.hestegalla.no etter nyttår, pris for billett er 
kr 995,-.  
Her kan du også lese om alle de nominerte hestene. 
 
Norsk Jockeyklub og Øvrevoll Galopp AS ønsker dere alle en riktig god jul og et 
framgangsrikt og godt nytt år.  
 
 
 
Hans Petter Eriksen 
Adm dir 
 
www.ovrevoll.no 
Postboks 134 – 1332 Østerås 
Tlf 22 95 62 00 – Fax – 22 95 62 62 
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