
Januar var nok en innholdsrik måned. Mye spennende som skjer på 
stallen, hester kommer og går. Vi startet året på best mulig vis med to 
seire på årets første dag. Dette ble dessverre ikke fulgt helt opp, og ved 
utgangen av måneden stod vi fortsatt med to stallseire … Vi har litt 
variert materiale på stallen om dagen med mange hester i vintertrening 
samt noen som står på skadelisten og er under opptrening. De aller 
fleste skadene begynner å leges og ser veldig fine ut så vi håper å gå en 
fin vår og sommer i møte.  Selv om stallhestene ikke har tatt så alt for 
mange seire har de tobeinte (Åsbjørn og Kristine) hatt en fin start på 
året med henholdsvis ni og fire seiere. Kristine leder også 
landschampionatet for monte ryttere. 

Februar var en  spesiell måned med mye regn! På starfronten gikk det 
sånn noen lunde greit. Scarlet Magic debuterte med seier på Bjerke, 
mens Philip Lyn årsdebuterte på same bane, noe som også resulterte i 
seier. De ble med to seiere på stallen også denne måneden, det var litt 
stang ut og hester som ikke helt har vært i toppform. Men, der er lysning 
i lendet, nå som en vi går varmere tider i møte. 

Mars har gått fort forbi, og vi har blitt mange opplevelser rikere. 
Måneden startet både fint og brutalt. På vei til 14 dagers familie feire 
endte jeg opp med sykehus og operasjon i varmere strøk. Heldigvis gikk 
dette fint og jeg kom hjem både frisk og rask etter endt ferieopphold.  
Dette har jo selvfølgelig preget måneden noe, men med og hjelp fra 
Jørgen og Ove kom vi oss greit gjennom to uker på egenhånd. En stor 
takk skal også rettes til Per Vetle Kals som var utplassert hos oss i fjorten 
dager. Han går på den svenske travskolen Wången, og imponerte oss 
med både kunnskap og håndlag med hestene til tross for sin unge alder, 
topp opplegg!  Noen slitte treningsløyper har også begynt å få sin 
oppfriskning nå som våren kommer. Dette blir veldig bra når alt står 
ferdig. Denne måneden gjennomførte også Kristine og Martine en 
innholdsrik studietur til Flemming Jensen i Danmark. Et meget 
spennende og vellykket opphold.  Linda skulle også vært med på tur, 
men pådro seg en kraftig halsinfeksjon som sette en stopper for både 
arbeid og studietur i en drøy ukes tid.  

Vi har allerede unnagjort en fjerdedel av året, og endelig 
kommer det første nyhetsbrevet ! Det er bare å beklage at 
det har uteblitt. Etter litt plunder i starten, tar vi en 
kvartals oppdatering denne gangen og satser på at vi 
holder helt inn med månedlige oppdateringer etter dette. 
Mye har skjedd og vi håper og tror at der blir mye 
spennende som skjer fremover og. 



Linda’s Passhester 

Thai Cardinal 

•er blitt sjekket for magesår og ømme ledd, uten å finne noe feil. Det vil da si at han er frisk og rask til å 
takle vintertreningen som startet i slutten av Januar. Han fungerer veldig fint og er blitt noe rundere i 
formene.  Han går bakkeintervaller to ganger i uken før han settes opp til løp nærmere våren. Han sliter 
fortsatt litt med holdet og burde vært noen kilo tyngre. Vi har skiftet for på han og håper dette skal gi 
han litt ekstra sideflesk. Han ble også sjekket opp av veterinær i slutten av Mars etter hard trening. Det 
resulterte i behandling i framkoder og bakknær, ikke helt uventet. Går alt etter planen er han klar for års 
debut i løpet av en måneds tid..  

Hilmi Star V 

•innledet året med et løp på Bjerke hvor han gikk greit til en tredje uten å imponere helt. Uken etter var 
han ute på samme bane. Han er fortsatt litt urutinert og ikke helt trygg på alt enda og feilet da han ble 
litt korrigert. Han gikk likevel et veldig fint løp etter galoppen og viste fremgang. Måneden ble avsluttet 
på Jarlsberg for hans del, hvor han fikk en femteplass fra bakspor på tilegg. Han var veldig stri den første 
runden og brukte unødvendige krefter på det. Etter det holdt han holdt helsa i sjakk en så lenge og gikk 
et løp i februar. På Jarlsberg ble det omstart og deretter en del venting på diverse utsettelser. Det taklet 
han greit men når den gyldige starten gikk løste han fint, men kasta seg over i galopp uten noe grunnlag 
for å gjøre det. Han fikk likevel med seg en liten matlapp hjem etter å ha gått en ok opphenting.  I Mars 
fikk han endelig sin første seier. Vel fortjent til tålmodig eier og oppdretter som hele tiden har hatt trua 
på sin hest.  Etter løpet ble han behandlet da han sliter med koder og knær foran. Han får derfor noen 
rolige uker før treningen blir som normalt igjen.  

Trinity D 

•gikk et nytt hurtigarbeid på Jarlsberg i Januar uten vi var fornøyde med aksjonen. Vi tok han med til Ole 
Einar Sem hvor han ble bøyd, røntgen og testet på tredemølle. Resultatet ble behandling av høyre kne 
og kode. Røntgenbildene viste ingen forandringer og vi håper denne behandlingen kan hjelpe han å 
komme til start. Han blir trent både i bakken og gått noen  heat for å prøve å få litt mer distanse i han. 
Helsemessig har det gått stadig fremover for han. Han startet tre løp i Mars, alle samen på 
Klosterskogen. Det første løpet opptrådte han veldig fint og ble nummer to. Han viste framgang med løp 
i kroppen og ble nummer tre på same bane ti dager etter. Før han så ble litt vel ivrig og kanskje noe lett i 
balansen i det siste løpet. Alle sko ble dratt av og det endte i full galopp i første sving.  

Orient Kronos 

•ankom stallen i Februar og har funnet seg godt til rette blant nye kamerater. Han er i full trening og 
fungerer greit. Trenes i bakken to til tre ganger i uken. Det har fungert veldig fint, men var litt uheldig og 
fikk en sårskade på et frambein som måtte behandles og leges. Det førte til litt opphold i treningen, 
ellers er han tilbake i full trening og ser veldig fin ut.  



      Fortsettelse…………………….. 

Ådra Hornline  

•årsdebuterte på Skien i begynnelsen av Januar, det var et V75 løp og hun endte på en fin tredjeplass. Noe 
uker senere var det klart for ny start på Jalrsberg. Det var igjen V75 mot noen av landets beste hopper. Hun 
fikk et fint løp i førstefila men ble frakjørt til slutt, det ble påvist tett hals i etterkant av løpet. Hun fikk 
medisiner for dette. Det ble to starter for hennes del i Februar. Først var hun ute i et stallmansløp på Biri hvor 
hun satt fast med krefter spart og fikk med seg en femteplass hjem. Hun var deretter ute i et langløp på 
Jarlsberg hvor hun var maks uheldig og ble dratt sist i feltet av slitne konkurrenter og klarte til slutt å få med 
seg en sjetteplass. I Mars har hun hatt en noe svak måned. Hun gikk et løp i Drammen hvor hun havnet feil 
på det og det hele endte i galopp og intet penger på konto. Hun skulle deretter vært en tur i Trondheim, 
dårlige verdier på blodprøve viste dog infeksjon og hun måtte bli hjemme.  Etter en ukes tid med hvile ble 
dette leget på egenhånd og hun er klar for start i april. 

Tami Mosebo  

•gikk et banejobb på Jarlsberg i Januar, hvor Åsbjørn var fornøyd med innsatsen. Hun fortsatte treningen 
i bakken noen uker til før det blir nytt hurtigarbeid.  Der fungerte hun fint og var med det klar for debut i 
vår regi. Det gikk ikke helt som planlagt og hun galopperte, var ukonsentrert og fungerte ikke helt 
optimalt. Hun ble også sjekket opp av veterinær i etterkant av løpet og det ble påvist noen ømme ledd 
som ble behandlet. Hun ble etterbehandlet i begynnelsen av Mars og var klar for trening, helt til hun 
gikk på en smell i luftegården. Hun pådro seg et kutt på hasen bak som skapte tykke bein og litt trøbbel 
og medisinering. Det er nå leget og hun er tilbake i full trening. Ny start blir nok i løpet av de nærmeste 
ukene.  

Scarlet Magic 

•ankom stallen i slutten av Januar. Han kommer fra danske Anders Pedresen og har gått fine løp i 
Danmark. Det er en flott hest som vi har trua på. Han vil bli trent i bakken noen uker fremover før det 
snakk om noe start. Det ble også tatt en bøyeprøve av han uten anmerkninger. Det ble debut for oss i 
Februar. Han gikk et flott løp og selv med litt utur siste halvdel av løpet spurtet han inn til en finfin seier 
på Bjerke. Det er en fin og enkel hest, som skal er klar for videre starter. I Mars startet han tre ganger på 
Bjerke. Det endte med to diskvalifikasjoner og en seier. Og vi konkluderte vel etterpå med at Åsbjørn 
gjør den beste kuskejobben bak hesten…. Han gikk et veldig fint løp i sitt siste seiersløp, men vi var ikke 
helt fornøyd med travet da han detter litt utav det til tider. Han ble sjekket opp av veterinær og kjente 
litt på gaffelbåndfestene foran og ble videre behandlet for dette. 

Tourbillon  

•har komt tilbake til fødelandet etter noe fine måneder i Frankrike. Han fikk en rolig uke til å hente seg 
inn før treningen igjen begynte. Turbo som han kalles, var i fin fortfatning da han ankom stallen og skal 
starte på Bjerke i begynnelsen av mars. Han skuffet veldig ved den anledning. Det hadde sin naturlige 
forklaring da han var både tett i hals og slet med beintøyet. Vi har fått fikset oppi dette samt han har 
vært tilbake hos Are Thoresen for behandling. Hesten er tilbake i full trening og vi satser på å ha han klar 
til Klosterskogen i påska. 

Lonely Laday 

•er en stor fin hoppe som kom fra Sverige og Anders Svanstedt. Hun er kjøpt av Kåre Ravndal som har 
vært eier hos oss i flere år. Meningen var at hun skulle ha startet i slutten av Februar, men ble det ikke. 
Hun pådro seg nemlig en blødning mellom den overfladiske og djupe bøyesena. Dette tar rundt en 
måneds tid å reparere om alt går etter planen. Hun har boksro og skrittes kontrollert til dette er leget, 
samt hun vil bli behandlet med sjokkbølger når den tid er inne. Dette har hun svart veldig bra på og 
skaden er nå leget. Hun har skrittet store deler av Mars før vi har begynt å jogge kontrollert i slutten av 
måneden.  



    Kristine’s Passhester 

H.G. Jerv 

•beholdt den fine formen sin inn i Januar. Vant årets første start på Bjerke. Taklet ikke de spesielle bane 
forholdene på Sørlandet gangen etter så det endte i galopp. Vi var på langtur til Forus og startet v75. Da 
fikk han tredje og var god på en dårlig dag. I slutten av Februar startet han på Bjerke, da galopperte han 
fra start, men var sterk og fikk fjerde plass. Han blir nå skrittet i firehjulsvogna i 3 ukers tid så han kan 
begynne å slappe av igjen. Dag Watne var på besøk og behandlet han i en skulder og i ryggen. Han har 
roet seg mye etter det, så virker som det er der problemene satt.  

Tin Balder 

•har trent bra og han har jevnlig blitt senket i hurtigjobb. Han startet en gang på jarlsberg, og han var 
veldig positiv etter skade avbrekk. Han fikk fjerde plass etter galopp, og starter igjen i begynnelsen av 
april. 

Voje Per  

•Kom inn på stallen i februar. Han har hele tiden trent fint, men blitt stresset og galoppert i løp. Vi har 
trent han sammen med fler hester og håper han blir tryggere av det. Han startet en gang på 
klosterskogen og da galopperte han vekk en trippelplass ut i oppløp, men var positiv før galoppen kom. 
Etter det har han slitt med vond hals, men er på bedringens vei. 

Harbour L 

•er ny inn på stallen. Han kom etter sist løp og er i god form. Starter i begynnelsen av april. 

Høvåg Ask  

•Slet lenge med en forkjølelse i vinter, men det ble han kvitt i Januar. Annica behandler han jevnlig. Han 
har siden trent på veldig bra og blir sterkere og sterkere av bakketrening og arbeidskjøring.  

Priority Photo  

•startet en gang i Januar. Fikk siste premien mot gode hester og dårlig spor. Blitt litt forkjølt etter løpet, 
men er på bedringens vei og Annica behandler han med jevne mellomrom. Han fikk så problemer med 
magen og det var ikke forgitt at han skulle klare seg. Han fikk en tarm på ville veier og vi måtte kjøre i 
hui og hast inn til veterinær høyskolen en sein kveld. Han måtte stå igjen og heldigvis ordnet ting seg av 
seg selv med medisiner. Han slanket seg en del av det og har trent veldig bra etterpå. I Mars har han 
kommet tilbake med brask og bram. To annen, en fjerde og en sjette ble fasiten. 

President Ideal 

•er ny inn på stallen, han går både ridetrening og i vogn i bakken. Han er en positiv og glad hest. 

Last Hooray 

•har funnet seg godt til rette på Granum og trener på. Hedda behandler han. Han er positiv innstilt i 
treningen, men er enda "barnslig". Etter tøff trenings periode hadde han en rolig periode. Han senkes 
gevnt i hurtigjobb og svarer positivt på det. 



        Martine’s Passhester 

Thai Festival 

•overtok jeg den 27.01 når Thai Gucci dro. Hun begynte med å jogg i vogn etter et lite opphold en 
periode på grunn av noen plager i kroppen. Vi sikk trent for fullt i februar, gått mye bakke trening som 
hun takler på en fin måte. Har begynt å røyte ordentlig og blitt veldig fin i pelsen. Gikk et rolig heat på 
tampen av februar og virket fin i det.  Hun startet 28.03 på Jarlsberg. Fikk et fint løp innvendig og fikk 
med seg en fin 4 plass på fine tiden 16.9. Var et veldig positivt løp hvor hun fulgte godt med etter at 
hun er tynt jobbet med heat, gått mye bakke. Hatt en rolig uke etter løpet som hun har tatt fint, trene 
i bakken igjen i begynnelsen av neste måned også ser vi om det blir et løp på hun ikke så langt ut i 
april.  

Keegan L 

•har forsatt hatt litt vondt i skuldra, men det blir bedre og bedre, han har begynt å trene rolig igjen og 
får lov til å gå ute. Han har vært overraskende flink til å være inne, spist mye mat (noe som syns godt) 
og tatt livet med ro, men enda bedre er det nå når han kan begynne å være aktiv igjen. Han begynte å 
trene for fullt igjen i Februar. Trener på i bakken og har gått noen rolige intervaller og heat , hvor han 
er så absolutt på bedringens vei. Men han har litt å ta igjen etter en periode som var veldig rolig for 
han. Fikk litt behandling med noen rolig dager midt i Mars, men var fort i full sving igjen. Ser veldig fin 
ut og trener godt. Skal starte i et løp helt i begynnelsen av neste måned. Blir meget spennende med 
hans livs andre start. Preston 

•startet 15.01 på Bjerke, fikk et veldig fint løp og satt i rygg hele veien, kom seg ingen plass tilslutt men 
var veldig pigg og fin, tok med seg en 4 plass. Veldig deilig med pigg hest sittende fast i mål etter at 
han har vært litt rar og hatt vonder i kroppen, men det er heldigvis over for nå. Skulle gått et løp til i 
slutten av måneden men et tråkk sår fra luftegård herjing satt en stopper for det. Ikke noe alvorlig 
heldigvis så nå på siste dag av januar måneden er han helt fin igjen og trener for fult. Startet 12.02 på 
Bjerke, gått en måned siden sist løp så han skulle få et fint løp i rygg bare for å komme i gang igjen. 
Det fikk han også og satt stort sett fast inn til 4 pl, pigg og fornøyd hest som kom ut etter løpet. Så 
gikk han et monte prøveløp 21.02 på Jarlsberg med Kristine på ryggen, skjønte lite av hva som 
foregikk men med en stø hånd av Kristine så gikk han i tet hele veien og klippa i øra, 20,5 og godkjent 
monte prøveløp. Er meget spent på han framover, rolig og fin, og tenner til når han skal hjemme. Han 
startet så 02.03 på Sørlandet, Kristine kjørte han. Fikk en 5 pl på en dårlig dag, stoppet litt tilslutt noe 
som er veldig ulikt han! Var litt stressa og urolig den dagen, så det var ikke hans dag. Fått det rolig 
med litt behandling etter det løpet, begynte å trene litt tøffere igjen i slutten av måneden og han 
virker mye roligere og finere igjen. Start i begynnelsen av neste måned for å komme i gang igjen. 



Starter 1. Plass 2. Plass 3.Plass Øvrige Innkjørt 

44 6 5 5 15 330 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

13,64 36,36 7 500,- 

Stallens Hester (Jan-Mar) 

Seierstoppen - 2014 

Scarlet Magic 2 

H.G. Jerv 1 

Keegan L 1 

Premietoppen - 2014 

Priority Photo 54 500,- 

H.G. Jerv 51 000,- 

Scarlet Magic 45 000,- 

Hester ut av 
treningslisten 

Cloud Connected Thess Prinsen 

Classic Salt Partys On 

Thai Gucci Philip Lyn 

Phone Nordby Balder 

Kjell Bjarne Adamo Kievitshof 

Varde Eld Yankee va Bene 

Last Hooray President Ideal 

Scarlet Magic Harbour L 

Lonely Laday Varde Eld 

Voje Per Partys On 

Orient Kronos Yankee va Bene 

Tourbillon 

Hester inn i 
treningslisten 



Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

Philip Lyn 
 Bjerke 26.2 

Kjell Bjarne 
 Bjerke 1.1 

H.G. Jerv 
 Bjerke 1.1 

Scarlet Magic 
Bjerke19.2 

Scarlet Magic 
Bjerke 26.3 

Hilmi Star V 
Sørlandet  2.3 



Starter 1. Plass 2. Plass 3.Plass Øvrige Innkjørt 

86 8 8 5 30 584 500,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

12 31 8 596,- 

Åsbjørn 

Seiersprosent 

2010 2011 2012 2013 2014 

14,0 16,3 15,8 14,0 14,5 



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 

Litt bilder fra de tre første månedene 

mailto:team.tengsareid@yahoo.no

