Vi har slitt litt med å få den rette flyten på stallen og April er dessverre
ikke et unntak. Etter litt vurderinger ble vi enige om å bytte kraftfor på
stallen. Vi har nå tatt i bruk det svenske foret Kraft, hestene er ømfintlige
for et slikt forbytte og flere av stallens hester har reagert med såre koder
og muskelstivhet. Dette er ofte en naturlig reaksjon og forsvinner etter
hvert og har også gjort det på våre hester. På startfronten har Preston
begynt å vise fin form igjen og gjort to meget fine innsatser uten å vinne.
Ådra Hornline har gått to ok løp samt hun er blitt godkjent som
montehest. Keegan L er den som har startet året på beste vis og har tatt
to flotte seire denne måneden. Veldig gøy for fotballentusiastene bak
Stall Liverpool! Priority Photo er veldig jevn og flink, en fjerde og en
femteplass har det blitt denne måneden. Thai Festival har også gjort to
fine innsatser denne måneden og viser at hun kan gå en fin sesong i
møte.
Vi har også denne måneden fått inn nye spennende hester på stallen.
Anthony Boko har funnet seg godt til rette på Granum. Det samme har
treårige Lionheart O gjort som kommer fra unghest trening hos Morten
Juul. Varde Eld er tilbake etter et opphold hos Stall Pandora etter
operasjon og kastrasjon. Siste mann inn på stallen denne måneden er Be
My Hero. Forlat stallen det har Trinity D gjort som er solgt, samme
skjebne led også Tami Mosebo. Mens Harbour L dro hjem til eier for litt
behandling og pause.

Linda’s Passhester

Thai Cardinal
•har reagert veldig på bytte av for, noe som har slått ut med både muskelstivhet og såre koder. Vi har
endret noe på forplanen og håper dette vil hjelpe og at han er klar til start i løp av en måneds tid.

Hilmi Star V

•har også han slitt med reaksjoner på nytt kraftfor. Det ser dog ut til at det er på vei til å slippe, han har
vi også endret treningen på og gått over til trening i galopp under sal. Han skal testes i månedskifte og
se om det nærmer seg start.

Torpa J
•Han har trent fint hele måneden og skulle sesongdebutere i månedskifte. Det gikk ikke helt etter planen
da han ble sparket i luftegården og pådro seg et kutt som det også gikk betennelse i. Dette var svært
kjedeli da han har sett veldig fin ut. Han blir nå medisinert for skaden og vi håper det leges fort.

Orient Kronos
•har trent fint over en lengre periode og ble sjekkt opp av veterinær for å se om det snart var klar for
start. Det ble funnet litt smårusk da og han fikk behandling for dette. Vi satser på han er klar for start i
løpet av Mai måned.

Fortsettelse……………………..
Ådra Hornline
•var ute i et lunsjtravløp på Klosterskogen som desverre endte i galopp. Deretter gikk hun monteprøveløp på
et fint vis. Ny start på Klosterskogen ventet hvor hun feilet inn på svingen men gikk et strålende løp i
etterlant og ble nummer syv på fine 14.8 med galopp. Måneden ble avsluttet med et monteløp hvor hun
endte på en grei femteplass.

Quality Actress
•har trent fint over lengre tid og fungert greit. Likevel er det litt som mangler og dyrlegene blir ikke helt
enige om skaden er leget eller ikke. Det ble også funnet noen ømheter i et bakkne som ble behandlet.

Scarlet Magic
•har slitt litt med helsa og er blitt litt behandlet. Mest sannsynlig er dette en reaksjon på endring av
trening. Det ser ut til å slippe og han skal starte på Bjerke første uka i mai.

Tourbillon

•har slitt en del etter han kom hjem fra oppholdet i Frankrike. Han var erklært frisk før løpet i påsken på
Klosterskogen. Resultatet viste dog noe annet og det ble påvist tett hals etter løpet, ny medisinkur stod
for tur og han ble i slutten av måneden erklært frisk igjen. Vi satser på å trene noen uker før det blir ny
start.
Lonely Laday

•sliter med beintøyet etter en rolig periode på grunn av skade i et frambein. Hun er blitt satt på
smertestillende midler mens vi fortsatt trener for å få gang på henne igjen. Vi har skodd henne om og
det virker til å fungere bra, da hun fungerte veldig fint med nye sko. Psykisk og fysisk form har også
kommet seg veldig, hun har lagt på seg og har slipt noen kilo pels.
Anthony Boko

•er ny inn på stallen og kommer med fine resultater fra Team Hamre. Det er en spennende hest som vi
behandlet etter han ankom stallen. Han har fått noen roliger uker etter noen tette starter, men er nå
tilbake i full trening og fungerer veldig fint. Vi satser på å starte i starten av mai.

Kristine’s Passhester

H.G. Jerv
•ble disket i sin start på Biri. Han fungerte ikke som forventet og er behandlet etter det.

Tin Balder
•fikk femte i sin start på Bjerke, fungerte ikke som best, så ble behandlet etter det. Har trent fint etter
det

Voje Per
•trener nå for fult etter sykdom og nærmer seg startklar igjen.

Harbour L

•har starter tre ganger. Han fikk femte i v75 på Bjerke, disket i Drammen og femte på Sørlandet. Han har
reist hjem til eier.
Høvåg Ask

•trener på i bakken og i arbeidsvogna. Han trener fint.

Priority Photo
•har startet to ganger i april. Han fikk en fjerde på Bjerke og en femte på Momarken.

President Ideal
•galopperte fra start når det var voltestart på Jarlsberg. Han er pigg og glad hjemme i trening.

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

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

Martine’s Passhester

Thai Festival
•fikk noen klumper på halsen og låra som veterinær Rennesund så på, han mente det måtte være noe
hun har fått i seg i luftegården, kommer mye nytt grønt opp utenfor luftegårdene nå som sommeren
er i full anmarsj, skulle bare trene på så det har hun gjort. Startet på Jarlsberg 11.04, hun sto på 20
meter tillegg, kom fint i gang og etter en noe drøy innledning var hun i tet etter ca en halv runde, fikk
dempet en del og holdt godt til mål, men ble spurtslått av den som satt i rygg på hun, så en 2 plass
kapret hun på 18.2. Etter løpet forsvant alle klumpene hennes og hun har bare trent på videre i
bakken. Ny start ble det 25.04 på Biri hvor hun var kjapp ut fra start, havnet i dødens, deretter fikk
han bakket henne til tredje innvendig, fikk en 6 plass på en fin tid 15.8.
Keegan L
•startet 06.04 på Sørlandet, hans 2 løp i livet 5 måneder etter sin første start. Han kom godt i gang og
tok tidlig over teten, satt der hele veien og tok sin 2 strake på fine 18.6. Veldig deilig å se at han
fungerte så fint og gjorde akkurat som han skulle. Trente på hjemme og gikk en del i bakken før det
var dags for ny start 21.04 på Momarken, han ble naturlig nok mye betrodd, hadde et litt ekkelt 4
spor i volta, men ble stryket en på innsiden så han fikk litt bedre plass, feilet i første starten som
(heldigvis for oss) ble omstart, gjeldene starten travet han som bare det, gikk i dødens hele veien og
avgjorde det hele til slutt på ny rekord igjen, 18.3. Kunne ikke vært flinkere med 3 seire på 3 starter,
utvikler seg veldig fint. Bare fått det helt rolig etter løpet med litt behandling..
Preston
•har hatt en rolig periode med litt behandling før vi trente som normalt igjen i begynnelsen av
måneden, startet på Momarken 08.04, fra bakspor ble det rolig innledningsvis og et fint løp i rygg
hele veien, fulgte med til en 6 plass på tiden 15.5 over 2140 meter, mangler på toppformen og fikk litt
dårlig oppkjøring til løpet. Trent godt etter løpet, ny start ble på fredag 18.04 under påsketravet på
Klosterskogen, 11 spor denne gangen, ble 3 utvendig, deretter dødens runden igjen, kobla et lite grep
på oppløpet, men ble tatt ned av hamrehest på siste indre. Fullførte veldig bra til 2 plass på 15.0 over
2100 m. Herlig å se formen begynner å komme ordentlig igjen. Hatt det ganske rolig, ny start igjen på
Biri 25.04, ble hengenes til overs fra 6 spor og måtte bakke seg helt bakerst, gikk som en rakett til
slutt og tok igjen mange da, fikk en fin fin 3 plass med full fart i mål.

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

12,7

Stallens Hester
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

17

2

1

1

9

86 250,-

12

24

5 074,-

Seierstoppen - 2014

Premietoppen - 2014

Scarlet Magic

2

Priority Photo

69 000,-

Keegan L

2

H.G. Jerv

51 000,-

Hilmi Star V

1

Scarlet Magic

45 000,-

Hester ut av
treningslisten

Hester inn i
treningslisten

Trinity D

4

Lionheart O

3

Harbour L

7

Anthony Boko

7

Tami Mosebo

4

Varde Eld

4

Seiere
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Keegan L

Keegan L

Sørlandet 6.4

Momarken 21.4

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

