
 

 
 
Nyhetsbrev fra Norsk Jockeyklub – Øvrevoll Galopp AS – oktober 2008 
 
Spill på galopp 
Etter innføring av V4 spill mot galopp i Sverige fra Norge, har omsetningen vist en formidabel økning. I 
2007 var omsetning totalt på 6,7 millioner kroner. Ved utgangen av september i år passerte årets 
galoppomsetning på spill fra Norge til Sverige 28,5 millioner.  
Omsetningen på galopp i Norge har vist en variabel trend siden juli måned og det kan skyldes at det 
spilles mer mot V4 i Sverige, som også avholdes på torsdager. Så langt i 2008 ligger omsetningen på 
galopp ca 2 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2007. Tar vi med spillet mot Sverige vil 
økningen på årsbasis bli på ca 28 % eller 23,6 millioner.  
 
Omsetning i region Øvrevoll 
Pr uke 40 har omsetningen i region Øvrevoll passert 175,7 millioner. Tilsvarende tall i 2007 var 149,9 
millioner. Det er en økning på 25,8 millioner eller 17,2 %. 
Spill på hest i Norge har passert 2865 millioner i uke 40 mot 2384 millioner til samme tid i fjor. Totalt 
har økningen så langt i år vært på 20.15 % eller ca 480 millioner kroner.  
For øvrig er vi i gang med å øke antall kommisjonærer i vår region og forhåpentligvis vil det også gi en 
vekst i omsetningen.   
 
Ombygging ytre sving 
20. oktober begynner ombyggingen av ytre søndre sving. Den tilfredsstiller ikke lenger kravet til 
baneforhold og er sikkerhetsmessig en risiko både for hest og rytter. Vi vil derfor redusere høyden 
midt i svingen og dosere utgangen. I tillegg skal den lages bredere slik at man i større grad kan flytte 
railen.  
Svingen vil bli tilsådd i høst dersom det ikke skjer noe uforutsett. Det betyr at den neppe blir klar før i 
slutten av juni, begynnelsen av juli neste år. Inntil da må vi benytte indre sving.  
Hele operasjonen er kostnadsberegnet til ca 200.000 kroner.  
 
Oppussing Sherryhaugen 
Etter søknad har vi mottatt midler til opprusting av Sherryhaugen fra Norsk Rikstoto. I henhold til 
avtalen må Øvrevoll finansiere ca 40 % fra egen lomme. Vi er i gang med planleggingen både når det 
gjelder innvendig og utvendig arealer. Arbeidet skal være fullført i god tid før sesongstart 2009.  
 
Terminlisten 2009 
Arbeidet med neste års terminliste er snart avsluttet. Øvrevoll er foreløpig satt opp med 36 løpsdager. 
Sesongstart er 16. april og sesongavslutning 3. desember. Derbydagen er søndag 23. august og vi 
har fått nordisk V65 spill denne løpsdagen. Det blir ingen stevnekollisjon søndag 27. september, 
Breeder’s dagen. Det er også foreslått fire løpsdager på fredag ettermiddager i oktober. 
 
Forprosjekt vedrørende utnyttelse av hestegjødsel 
Forprosjektet har blitt noe forsinket, men forventes å være klart i løpet av oktober. Deretter vil vi 
vurdere det videre arbeidet, som blant annet innebærer å søke om midler samt å finne egnete 
samarbeidspartnere.  
 
Årets hest galla 
Norsk Rikstoto har tatt initiativ til å markere norsk hestesport med et stort arrangement på SAS Hotel 
Skandinavia i Oslo lørdag 28. februar 2009. Tanken er å samle norsk hestesport, både trav, galopp og 
ryttersport etter modell fra Idrettsgallaen.  
Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som det foreligger. 
    
International conference Paris 2008 
Årets konferanse ble avholdt i forbindelse med Prix de l’Arc weekenden i Paris.  
Noe av det viktigste som ble tatt opp var en framtidig harmonisering av gjeldende regler vedrørende 
sjenering i løp og eventuell diskvalifikasjon/omplassering.  



I dag er regelverket forskjellig fra land til land. I England, Irland og Tyskland skjer omplassering kun 
dersom hesten som sjenerer kan sies å ha tjent på sjeneringen. I land som Frankrike og Norge skal 
diskvalifikasjon/omplassering skje dersom hendelsen kan ha hatt innflytelse på løpsresultatet. Mest 
sannsynlig vil man på sikt ende opp med den engelske/irske modellen, noe som vil innebære færre 
diskvalifikasjoner/omplasseringer enn ordningen vi har i dag. Dette er et regelverk som i stor grad 
ivaretar spillerens interesser og i mindre grad eierens.    
 
Auksjoner 
Følgende auksjoner avholdes i den nærmeste framtid. Dersom du ønsker katalog ta kontakt  
med sekretariatet slik at vi kan bestille.  
 
Doncaster- England 
20. – 21. oktober October yearling sale  
21. – 22. oktober Flat and NH horses in training   
17. – 18. desember Flat and NH horses in training, flat yearlings 
 
Goffs - Irland 
23. – 24. oktober Goffs horses in training and yearlings  
18. – 23. november Breeding stock sale 
13. – 13. desember December flat sale 
 
Tattersalls Irland 
15. – 16. desember December flat sale  
 
Tattersalls – Newmarket – England 
27. – 30. oktober Hester i trening – kan hentes på sekretariatet 
31. -  31. oktober October yearling sale 
24. – 24. november  December yearling sale 
25. – 29. november  December foal sale 
01. – 05. desember December breeding stock sale – hester i trening – her vil vi også få kataloger 

som kan hentes på sekretariatet når de er klare. 
 
Hestebørsen 
Vi vil informere om at vi også 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.  
Adressen gjelder også for annonsering i programmet. 
 
Restaurant i hovedtribunen 
Vi minner om at La Familia pizzarestaurant holder til i hovedtribunen. 
Den er åpen hver torsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl 15.00. De leverer også ”take away”. 
Telefon 67 14 10 07.  
www.la-familia.no 
 
 
Hans Petter Eriksen 
Adm dir 
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