
 August har vært en fin måned for teamet, med flere seiere og nye 
spennende hester er det ikke vanskelig å stå opp på morgenen. Den 
flotte sommeren holder seg også og gjør sitt til fine treningsforhold for 
de firbeinte. Seiershjulet har trillet fint og Obello D'Apua har tatt to 
solide seire, Thai Cardinal tok årets første V75 seier for stallen på 
Klosterskogen. General Ideal har vært et friskt pust inn på stallen og tatt 
to seire, mens Orient Kronos tok en finfin seier på Klosterskogen. 
Lionheart O tok også karrierens første seier i løpet av måneden som 
gikk.  Gledelig er det også at både Tin Balder og Quality Actress 
kvalifiserte seg til sine respektive derbyfinaler. 
  
En del hester har dratt og nye komt inn også denne måneden. Loken har 
forlatt stallen vår og dratt tilbake til sine eiere etter en drøy måned hos 
oss. Ådra Hornline ble solgt til Bergen og derav forlatt vår stall, det 
samme gjorde Restless Fortuna.  
 
Etter et helt liv sammen med oss tok Torpa J et nytt steg i livet og byttet 
trener. En ny eier konstellasjon står bak han nå og skal prøve å få en ny 
giv på Toten hos Kjetil Helgestad. Vi takker for mange flotte år med en 
hest helt utenom det vanlige og ønsker han og eierne masse lykke til 
videre.  
 
Nye hester har også meldt sin ankomst også denne måneden. Lauvås 
Brage har komt inn på blant Kristines kaldblodser. Mens Linda har fått 
Idu Alma som er ei to års hoppe etter Alm Viktor. En spennende dame i 
den mer rutinerte Olympic Image har og ankommet Granum. Dette er 
alle spennende hester som vi ser frem til å jobbe med.  



Linda’s Passhester 

•Han har funnet tilbake til de faktene han viste i fjor og var meget god da han vant V75 på 
Klosterskogen. En start til la han bak seg i August, da i noe tøffere selskap endte det på en 
sjette plass på ny rekord 14.0 over 2100 meter. Nå laddes det for fult mot Bronsedivisjons 
finalen på Bjerke under klasseløpshelga.  

Thai Cardinal 

•Han har gått to løp i Augsut noe som har resultert i en seier og en fjerdeplass. Seieren på 
Klosterskogen var av det rette slaget og han fungerte strålende. Starten uka etter på 
Jarlsberg slet han noe mer på svingene og ble sjekket opp etter løpet. Litt rusk i et framkne 
og et skjevt bekken var resultatet og han har fått sjokkbølgebehandling for å prøve å rette 
opp bekkenet. Går alt etter planen er han klar til start igjen i begynnelsen av September. 

Orient Kronos 

•Han har også denne måneden levd livet som uteligger, dog med litt mer trening. Kroppen 
hans har hatt veldig godt av å gå ute døgnet rundt da han fort stivner til med for lite 
bevegelse. Han trener fint og skal testes i begynnelsen av September. Vi satser på at han er 
klar til start i løpet av en måneds tid. 

Hilmi Star V 

•Hun ankom stallen i slutten av måneden i fin stand og har fått noe rolige rideturer. Det har 
gått veldig fint og det ser ut til at hun har funnet seg til rette tilbake i Norge etter et 
opphold i Sverige. 

Olympic Image 



      Fortsettelse…………………….. 

 

•Hun ble behandlet etter sin siste start og sett opp mot derby kvalifisering. En god 
treningsperiode har hun lagt bak seg og noe tung i kroppen klart hun å kvalifisere seg til 
årets store mål. Nemlig VG Norsk hoppederby. Fra spor 11 skal hun prøve å kjempe om en 
best mulig premie, hun har tatt kvalifisering fint og skal være forbedret til finalen. 

Quality Actress  

•Han har vært et aldri så lite eventyr etter han ankom våres stall. På to starter denne 
måneden er han fortsatt ubeseiret i vår regi. I sin siste start på Drammen tangerte han også 
den daværende banerekorden på  tiden 13.8 over 1600 meter. Litt serivce fikk han etter det 
løpet og er klar for ny start på Klosterskogen i begynnelsen av September.  

Obello D’Apua 

•Det går fremover med henne og ting ser ut til å løsne litt etter litt. Hun har gått to 
hurtigabreid på en fin måte og start er innen rekkevidde. Om det ikke skulle skje noe 
spesielt starter hun på Biri i begynneslen av September. 

Lonley Laday 

•Han gikk en del løp forrige måned og fikk derfor en fortjent pause i august. Litt behandling 
og service var han vell undt, samt en liten treningsperiode i bakken. Dette har han satt pris 
på og siste helga i August gikk han et flott løp på Drammen til fjerde plass på tiden 12.8 over 
1600 meter. Nå venter et løp på Biri andre uka i September. 

Anthony Boko 

•Hun ankom stallen vår etter et opphold i Estland, hun kom i fin tilstand og virker å være ei 
fornuftig dame. Det er en flott hoppe med godt trav, planen er å avlegge mønstringsløp så 
fort hun er klar for dette. 

Idu Alma 



    Kristine’s Passhester 

•har endelig begynt å fungere igjen etter en tøff treningsperiode og alternativ behandlig. 
Første løp etter pause fungerte han fint og fikk andre plass på ny rekord. Han var også ute i 
kvalifisering til 5 års derby på drammen. Da hang han fint med og travet fint men feilet i 
tempo vekslingen tilslutt.  

H.G. Jerv 

•var på langtur til bergen for å starte v75. Da lå han godt an og så ut til å bli klar toer. Sa 
feilet han rett før mål og endte uten premie. I derbykvalifiaeringen ble han fjerde og 
rekordforbedret seg på den lange distansen. Han er klar for derby første helga i september 
fra spor 8. 

Tin Balder 

•er ny inn på stallen. Han var i god form og så fin ut når han kom. Han starter i begynnelsen 
av september. 

Lauvås Brage 

•har startet tre ganger denne måneden. Han fikk fjerde plass på drammen og fungerte fint. I 
derby kvalifiseringen feilet han og ble der bak, men han virket forbedret. I det siste løpet på 
drammen feilet han og var tidlig ute av leken. Han reiste hjem til eierne i slutten av 
måneden. 

Loken 

•utvikler seg fint og trener på i arbeidsvogn og intervall trening. Han har gått ett hurtigjobb 
på 35.0 på granum. Vi kommer til å trene på og vil ha han ordentlig forberedt før han 
kommer til start. 

Høvåg Ask  

•har tent tempo ilag med andre hester og utvikler seg fint på det. Han har nå reist til 
jarlsberg i trening til arild kaasa for å få litt mer banetrening. 

Midtøy Merkur 

•ser fint ut og har tatt til seg treningen bra. Han skal starte prøveløp i begynnelsen av 
september. 

Last Hooray 



        Martine’s Passhester 

•startet 06.08 på Bjerke, satt i lederrygg hele veien og satt fast pigg over mål til en 3 plass. 
Trente som vanlig etter løpet og fikk litt behandling. Startet igjen på Bjerke 27.08, da i 
derby kval for hopper, med et dårlig spor hang hun bak i haugen og endte på en 6 plass, 
gikk et greit løp uten å være på topp. Ble behandlet etterpå av Hedda og hun fant et par 
ting som kan være med på at hun ikke presterte på topp for dagen. 

Thai Festival 

•har blitt behandlet etter løpet han gikk i slutten av Juli. Blitt finere og finere etterhvert 
som han har fått trent på og fått litt tid. Har trent for fult i slutten av måneden og skal 
starte i begynnelsen av September. 

Keegan L 

•fikk litt behandling i begynnelsen av måneden, hadde det rolig en periode etter det før 
han trente på for fult igjen. Startet på Jarlsberg 22.08, men endte uplassert etter at han 
stoppet tilslutt. Lyste hals og tok blodprøve etter løpet, halsen var fin men blodprøven 
viste at han hadde hatt en kraftig krysslammelse noe som forklaret den dårlige 
prestasjonen. 

Preston 

•startet 06.08 på Bjerke, lå langt bak hele veien og endte uten premie, men gikk et positivt 
løp. Trente vanlig etterpå og startet igjen 24.08 på Momarken, tok tet og satt der helt til 
oppløpet hvor hun begynte å slite litt ned travet og mistet en framsko, men hun kjempet 
seg inn til en 2 plass på 29.9. Skal starte igjen i begynnelsen av September. 

Ve Blesa 

•har trent mye i arbeidsvogna i starten av måneden, så har han begynt å gå i bakken og 
intervaller sammen med Midtøy Merkur. Blitt sterkere og startet på Sørlandet 31.08, han 
gikk i tet frem til siste bortre hvor han feilet, ble sliten, men trengte løpet i kroppen. 

Bovis Tobias 

•startet 05.08 på Klosterskogen, gikk frem i tet og dro unna til enkel seier til slutt. Ny start 
21.08 på Klosterskogen, satt i lederrygg hele veien, men i siste sving feilet han helt 
plutselig, men gikk godt til mål når han fant beina igjen til en 5 plass på 18.5. Startet igjen 
28.08 på Bjerke, satt i haugen og fikk et fint løp, spurtet veldig bra til slutt og fikk 2 plass 
på 16.8. 

Lionheart O 



        Martine’s Passhester 

•startet på Klosterskogen 05.08, satt innvendig hele veien og avsluttet bra til 2 plass. Ny 
start på Jarlsberg 12.08 hvor han satt bak i haugen helt til han gikk i spora på siste bortre, 
spurtet som en helt og tok  seg forbi alle sammen inn til en fin seier. Startet igjen 17.08 på 
Drammen, da i monte med Kristine på ryggen, satt igjen bak i haugen og begynte å hente 
hester på siste bortre, hentet alle nå å og vant sikkert. Etter tre litt tette løp har han gått 
mye på tur og trent på hjemme. Starter i begynnelsen av September. 

General Ideal 

•startet 14.08 på Klosterskogen, gikk dødens hele veien, slo på en galopp i siste sving, men 
kom tilbake til en 5 plass. Startet 7 dager etter igjen 21.08 på Bjerke og fikk et fint løp 
underveis og tok en ny 5 plass på 28.6, har gått ny rekord i begge løpene, så han utvikler 
seg hele tiden. Trent normalt etterpå og skal starte i begynnelsen av September. 

Varde Eld 

•ble først mye jogget med, så har hun gradvis begynt å trene på i bakken, trener der for 
fult nå og hun takler det bare bedre og bedre. Har hatt et sår i munn på den ene sida, 
men etter vi fant ut hvem bitt hun trivdes best med har det ikke plaget henne noe. 

Yankee Cat 



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

132 12 16 17 46 770 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

9 34 5 833,- 

Åsbjørn 

Seiersprosent 

2010 2011 2012 2013 2014 

14,0 16,3 15,8 14,0 11,7 



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

30 7 6 3 9 240 500,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

23 53 8 017,- 

Stallens Hester 

Seierstoppen - 2014 

Keegan L 4 

Obello d’Apua 3 

General Ideal 
Orient Kronos 
Thai Cardinal 

2 

Premietoppen - 2014 

Preston 87 008,- 

Thai Cardinal 85 000,- 

Keegan L 72 500,- 

Hester ut av 
treningslisten 

Ådra Hornline 6 

Restless Fortuna 4 

Torpa J 7 

Loken 4 

Lauvås Brage 5 

Idu Alma 2 

Olympic Image 9 

Hester inn i 
treningslisten 



Treningstester      

Måling av melkesyre, puls, fart og baneprofil 
 

I samarbeid med Veterinær Thomas Backen har vi de siste 8 ukene planlagt og gjennomført  
treningstester på hestene som står på Granum gård. 
Dette inkluderer måling av puls, fart, baneprofil og melkesyre konsentrasjonen i blodet. Blodanalyser 
avseende celler og enzymer i blodet er også tatt. Med hjelp av Polar pulsklokke kan vi måle hestenes puls 
under hele treningsøkten. Baneprofilen og hestens fart måles med en Polar GPS som er koblet til pulsklokken. 
Hver hest har en egen pulsklokke. Melkesyre konsentrasjonen i blodet måles ved flere anledninger under 
treningsøkten. Målingen av disse parametrene gir oss innblikk i hvor hardt hesten trenes og hvordan den 
svarer på treningen. Dataen som samles brukes til videre planlegging og optimalisering av hvert individs 
trening. 
Fredag den 15/8 gjennomførte vi en test når hestene  gikk intervall trening i bakken. Kaldblodser og 
varmblodser trenes hver for seg og går i egne grupper avpasset til alder og treningsnivå. Fart, lengde og antall 
intervaller er bestemt på forhånd. Blodprøver ble tatt i forkant av trening, under trening og 48 timer etter 
trening. I blodprøvene ser vi konsentrasjonen av melkesyre og enzymer, disse variere med intensiteten i 
treningen. Etter hver intervall tas det en blodprøve for å måle melkesyre nivået. Denne tas av veterinær og 
analyseres direkte på plass. 
 

Hvorfor:  
Ved å måle disse parametrene får vi ett innblikk i hvor hard trening hesten går i, og hvor hardt hesten går 
sammenlignet med de andre hestene den går sammen med. Og ved å gjenta målingene senere kan vi se om 
hesten har utviklet seg. 
 

Mål: - Kunne trene mer effektivt og potensiere hestenes kapasitet ennå bedre 

 - Fange opp hester som trenes for hardt i forhold til sin kapasitet 
 - Unngå overtrening 
 

Resultat av test gjennomført 15/8:  
Her ligger resultater på blodprøve og melkesyre og utskrift av puls , distanse og fart diagram. 

 

Denne grafen viser en treningsøkt med oppvarming de første 17-18 min og så  
kommer det 4 intervaller i bakken før rolig trav tilbake til stallen.: 
Blå er farten i min/km 

Burgunder er baneprofilen/høyde i meter 
Rød, skarp linje er puls slag/min 

Melkesyre måles i mmol/l og tas i dette tilfellet etter hver intervall. 



Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

Orient Kronos 
Klosterskogen 14.8 

Lionheart O 
Klosterskogen 5.8 

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 

Thai Cardinal 
Klosterskogen 9.8 

Obello D’Apua 
 Klosterskogen 9.8 

General Ideal 
Jarlsberg 14.8 

General Ideal 
Drammen 17.8 

Obello D’Apua 
 Drammen 17.8 
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