En ny meget varm måned har passert, og vi kan vel ikke klage på en
fantastisk sommer selv om vi gjør det litt likevel. Varmen har preget
både hester og folk, dog meget positivt på hestefronten. Vi har hatt et
par fine stallseire denne måneden som har gjort meget godt. Både Thai
Cardinal, Obello D´Apua, Ådra Hornline, Preston og Keegan L har vunnet
løp denne måneden. Samtidig som flere av stallens hester har gjort
positive innsatser og det ser ut som vi kan gå en spennende sensommer
og høst i møte.
Litt utskiftning har det vært på stallen denne måneden, og flere hester
har komt inn. Adamo Kievitshof, Scarlet Magic, Voje Per, President Ideal
og Priority Photo har denne måneden forlatt stallen. Inn har det også
komt et par spennende hester. Obello D´Apua, Midtøy Merkur, Loken,
Bovis Tobias og Ve Blesa har alle fått hver sin boks på Granum.

Linda’s Passhester

Thai Cardinal
•Han har startet to løp denne måneden, det første på Jarlsberg hvor han trøbblet fra start og galopperte.
Gikk dog et fint løp i kulissene og endte utenfor premierekka. Starten etter trøbblet han også fra start og
snubblet bak bilen. Han kom dog fort på beina igjen og kunne ta årets første seier. Han sliter fortsatt litt
helsemessig, og vi håper å ha han klar til V75 på Klosterskogen i august.

Restless Fortuna
•Etter mye utur virker det endelig som ting snur litt for hennes del. Hun har fått trent jevnt denne
måneden og gått to hurtigarbeid. Begge har vært positive og hun er klar for start i begynnelsen av
August.

Torpa J
•Torpa har gått to løp denne måneden, et på Kongsvinger hvor han ikke helt fant seg til rette. Han var
generelt stresset hele dagen og det viste seg også i løpet da han tok litt vann over hode tempomessig.
Utenfor premierekka endte han selvom tiden ikke var langt unna rekord. Han hadde også en start på
Bjerke hvor han nok en gang fikk et noe tøft løpsopplegg. Premie på ny rekord ble det likevel selvom
det ikke hodlt til mer en sjetteplass. Ny start blir første helga i August på Biri.

Orient Kronos
•Han holder en veldig fin form og gikk tre løp denne måneden. Det første var voltestart og endte i
galopp. På autostart er han dog bedre og tok en sterk andreplass på Sørlandet over 2609 meter, mens
han satt fast som toer på Biri uka etter.

Fortsettelse……………………..
Ådra Hornline
•Hun klarte endelig å få krysse mållinjen først igjen. Årets første seier kom på Bjerke i et monteløp samen med
Kristine. Hun var også ute i et vanlig sulky løp hvor hun ble tredje fra tet på Jarlsberg. Neste start blir under
V75 kjøringen på Bergen i august.

Quality Actress
•Hun har startet en gang denne måneden, noe som endte i en fin andreplass og ny volterekord. Etter
løpet ble hun sjekket opp og hun sliter litt med å holde seg helt frisk. Det ble en behadlingsrunde for å
ha henne i best mulig stand til hoppe derby kvalifiseringen på Bjerke om en måneds tid. .

Obello D’Apua

•Ankom stallen etter løpet på Jarlsberg Grand Prix fredagen. Det er en fin og enkel hest som debutere
med seier i vår regi i slutten av måneden. Ny start blir mest sannsynlig på samme bane andre helgen i
August.

Lonely Laday

•Hun sliter fortsatt med et framkne og noen stive frambein som vi ikke helt finner utav. Vi prøver og
behandle henne alternativt samt at hun går i ridetrening en stund fremover.

Anthony Boko

•Han har fått gått hele fire løp denne måneden som har resultert i fine plasseringer og nye rekorder.
Formen har holdt seg fin og han har en tredje, en andre. en sjetteplass og en uplassert som sin fasit for
måneden.

Kristine’s Passhester

H.G. Jerv
•fungerer fint etter en tøff treningsperiode med bakke intervaller. Fungerte fint i ett hurtigjobb på 34.0
2000m i slutten av Juli.

Tin Balder
•har trent på med intervaller og arbeidskjøring. Han fungerte fint på en 2000m i 34.0 fart i rygg på hg
jerv.
Voje Per
•reiste hjem til eierne i slutten av juli.

Loken
•har kommet inn på stallen. Han har stått her før, har vært hjemme og blitt vallak. Han trener på
sammen med de andre og er startklar.

Høvåg Ask
•utvikler seg gradvis. Har som fortest gått 35.0 2100m. Han kommer ut til høsten når han har senket seg
noen sekunder.
Priority Photo
•er solgt og har reist. Han har vunnet fler løp hos oss og håper de nye eierne blir fornøyde med han.

Midtøy Merkur
•er ny på granum. Han er 5 år og vallak. Han er ikke hurtigkjørt, så han går tempo annenhver dag for å få
fart i beina..
Last Hooray
•har gått en 2000m på 22.0 på granum. Han gjør det fint, og positiv og glad.

Lionheart O

•trener ofte sammen med Last Hooray og senker seg jevnlig i hurtigarbeider.

Martine’s Passhester

Thai Festival
•har trent på hjemme, skulle starte 18.07 på Sørlandet, men noen dager før løpet ble hun snørrete i
nesa og var tett i halsen, dermed ble det strykning på Sørlandet og heller medisin for å få henne frisk.
Hun hadde det rolig mens medisineringen pågikk og deretter økte vi gradevis igjen. Ny start ble på Biri
27.07, det var et ungdomsløp hvor jeg (Martine) kjørte, det ble et rart løp hvor vi aldri kom inn i løpet,
hun spurtet veldig godt til slutt og fikk med seg en 6 plass.
Keegan L
•ble litt behandlet i begynnelsen av måneden, han har sliti med litt stivheter og slikt i kroppen, men
ble mye bedre med litt alternativ behandling og endring i trening, startet 20.07 på Biri, ble sittende
innvendig og tilslutt måtte han gå ut helt bakerst og spurtet det han kunne tilslutt, en solig spurt ble
det og han kapret 5 plass på 17.2 over 2600 meter. Etter løpet fikk han en låsning i hofta, den ble
løsnet av Bente og ny start ble 28.07 på Klosterskogen, nå også langdistanse, 2500 meter, han
fungerte ikke optimalt i lav fart, men ble bedre i høyere fart i varmingen så vi valgte å starte, han
overtok tet etter 500 meter, satt der hele veien og bare dro unna til en fantastisk seier på fine tiden
16.6. Nå får han litt behandling igjen så han blir helt fresh til neste start.

Preston
•startet 01.07 på Momarken, der gikk han sitt første monteløp sammen med Kristine og det endte
med en veldig fin 2 plass. En uke etter startet han på Momarken igjen 08.07, da i sulky igjen og det
gjorde han på beste vis og tok seieren. Har bare hatt lett trening imellom løpene, neste starten ble på
Biri 20.07, etter dødens hele veien sto han godt på til en 2 plass. En uke etter var det igjen klart for
løp på Biri 27.07, da i monte igjen og etter mye trafikkproblemer underveis spurtet han herlig til en 4
plass. Han gjør alltid sitt beste og presterer bra. Slutten av måneden går han turer og bakke før det
blir nye starter i august.

Ve Blesa
•kom i begynnelsen av måneden, ble satt inn i et treningsopplegg i bakken og behandlet av Hedda,
hadde noen låsninger i ryggen som sitter godt, men blir jobbet med. Hun startet på lunsjtrav på
Bjerke 22.07 og fungerte nokså bra da, var litt for tung i balansen og det ble litt feil opplegg i løpet så
hun endte uten premie. Har trent på etter løpet og blir bedre og bedre i ryggen

Bovis Tobias
•kom sammen med Ve Blesa, ble behandlet i framknærne direkte når han kom og har gått rolig etter
det. Gått mye i arbeidsvogna, begynt å øke treningen på slutten av måneden.
Lionheart O

•har trent mye i bakken for å bli stor og sterk. Også fått behandling av alternative behandlere og
magnetteppe og massasje for å prøve å få han litt mykere, og det har han også blitt. Gått noen
hurtigarbeid som han har sett fin ut i. Skal starte i begynnelsen av August

Martine’s Passhester

General Ideal
•ble byttet med President Ideal. Satt han inn i treningsopplegget vårt, både ridetrent han og kjørt han.
Han har også blitt behandlet av Hedda, fått ordnet en litt stiv og vond kropp. Startet første gang for
oss og første gang i monte på Biri 27.07, Liv Pedersen rei han i samme løp som Preston. Han var litt
apekatt før start med nøkking av hodet og diverse nykker, men Liv mestret det godt og så fort
startbilen var igang oppførte han seg bra. Kom inn i hauen fra start og måtte gå først i tredje spor,
holdt godt til 3 plass. Trent på etterpå og skal starte igjen i begynnelsen av August

Varde Eld
•har forsatt og trene på. Har blitt veldig fin og rett, blir kun litt skeiv når han blir sliten, men det
kommer av at han forsatt er sterkest med hode på skakka. Har gått både bakke trening, arbeid,
intervaller og hurtig. Var på Jarlsberg med han i midten av måneden og det var veldig positivt.
Yankee Cat
•kom 29.07, virker som ei snill og fornuftig hoppe, gått et par rolig turer før månedskiftet.

Åsbjørn
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

124

12

15

8

39

516 000,-

10

28

4 161,-

Seiersprosent
2010

2011

2012

2013

2014

14,0

16,3

15,8

14,0

11,5

Stallens Hester
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

25

5

5

3

5

170 000,-

20

52

6 800,-

Seierstoppen - 2014

Premietoppen - 2014

Keegan L

4

Preston

82 008,-

Preston

1

Keegan L

72 500,-

Ådra Hornline

1

Ådra Hornline

66 250,-

Hester ut av
treningslisten

Hester inn i
treningslisten

Tourbillon

7

General Ideal

7

Priority Photo

7

Ve Blesa

7

Møller Faks

6

Bovis Tobias

4

Scarlet Magic

5

Obello D’Apua

6

President Ideal

5

Loken

4

Voje Per

4

Midtøy Merkur

5

Yankee Cat

3

Seiere
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Preston

Ådra Hornline

Thai Cardinal

Momarken 8.7

Bjerke 22.7

Bjerke 23.7

Keegan L

Obello d’Apua

Klosterskogen 28.7

Klosterskogen 28.7

Har du tilbakemeldinger på det du nettopp har lest, tar vi gjerne i mot ris så vel som ros 
Send gjerne en mail til team.tengsareid@yahoo.no med det du måtte ha på hjertet.
Hilsen oss i Team Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid

Kristine Kvasnes

Linda Bø

Martine S Skarsholt

