Vi har lagt bak oss en veldig fin måned
resultatmessig. Hesten har jevnt over gått veldig fint
og vi er fornøyde med de aller fleste prestasjonene
denne måneden. Happy Petter, Yankee Cat, Petter
Rags, Zenit Sun og Chezando har tatt hver sin seier
denne måneden. Hestene holder jevnt fin form og
ikke minst så har de holdt seg veldig friske, takket
være gode hjelpere.
Det har vært lite utskifitng på heste fronten i det
siste, Minådin Ø.K. er ny inn på stallen. The Special
One U.S. har forlatt vår stall til fordel for Stall Pandora
hvor han skal stå for rehabilitering.
Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok
flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen
tilfeldige eksempler vises under.

Stallhestene

Thai Cardinal

Han har trent jevnt og uten opphold i flere uker nå. Treningen har i hovedsak
bestått av bakkeintervaller kombinert med arbeidskjøring og rideturer. Han
skal gå et heat i begynnelsen av September før det blir ny veterinærsjekk og
videre planer vil blir lagt ut fra dette.

Nogara

Hun har hatt en god treningsperiode i august og svart veldig fint på dette. Hun
har gått heat en dag i uken, mens hun går galoppintervaller i bakken samt blir
longert utenom. Vi kjører huritg med henne i begynnelsen av september og
håper hun er klar til start de første ukene.

Zenit Sun

Hun holder kjempe fin form og leverer sjelden dårlige løp. Månedens første
løp av Norgesmesterskapet for hopper hvor hun ble sjette noe vi var fornøude
med. I det andre løpet holdt det helt inn og hun tok en finfin seier på Bjerke
under et V76 løp. Hun holder seg fin helsemessig og trener bra på. Neste
oppgave blir bronsedivisjonsfinalen som er årets store mål.

Chezando

Hun trener bra på og utivkler seg stadig, i august fin hun endelig sin første
seier. Noe som også var fortjent etter flere fine innsatser. Hun har tatt dette
løpet fint og er klar for karriærens første V75 løp på Forus første helgen i
september.

Golden
Mohito

Hun har vært i vekst og slitt litt generelt med sin egen kropp. Dette ser
heldigvis ut til å slippe og pelsen forsvinner mer og mer som dagene går. Hun
er klar for start første uka i september.

Stallhestene

Høvåg Ask

Han går jevnt gode løp og står igjen med to andreplasser fra Bjerkebanen som
fasit fra august. Hvorav det ene løpet endte med en solid rekordfobedring.
Han trener på fint i hovedsak under sal og vi planlegger start første helga i
september for hans del.

Happy Petter

Han har vært inne i en trening og behandlingsperiode i sommer. Det har han
svart veldig fint på og var klar til start på Jarlsberg. I dette løpet var han veldig
fin og vant på enkleste vis. Det er fortsatt litt å rette på for hans del, så nester
start blir i begynnelsen av september.

Petter Rags

Han er ærligheten selv og har gått tre løp i august. De to første løpene vant
han, henholdsvis på Drammen og Sørlandet. Han har begge de gangene hatt
solide avsluttninger og vist en herlig figthervilje. I månedens siste løp var han
ikke helt seg selv og var ikke fornøyde med vær eller bane. Han ble sjekket
opp etter den starten og det ble påvist litt ømhetet som vi behandlet. Det blir
litt roligere for han nå før han er klar for nye starter i september.

Yankee Cat

Hun har gått et prøveløp og to løp i august. Debuten avla hun på sørlandet
hvor hun fikk med seg en fin andreplass. I slutten av måneden gjorde hun
livets andre start og kunne bokføre sin første seier. Noe som var veldig
fortjent til både henne og eierne. Hun trener på og blir mye longert, etter
seiersløpet ble hun sjekket opp for første gang etter de to første løpene hvor
det kun ble påvist litt ømheter i en framkode. Neste start for henne er ikke
helt klart per nå.

Minådin Ø.K.

Han kom inn på stallen i august med fine meritter. Debut løpet endte med en
fin tredjeplass, bare slått av to av de beste i årgangen. Vi har gjort litt
justeringer på han og satser mot E.C. Korens minneløp på Klosterskogen.

Stallhestene

Showystar

Han fikk det ikke til å stemme i livets andre start og ble sjekket opp etter det
løpet. Det ble da påvist flere ømheter og han fikk behandling og noen rolige
uker. Han har svart fint på behandlingen og er tilbake i full trening, vi satser på
start så fort vi har fått bukt med disse problemene.

Åsbjørn
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

125

23
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8

38

1 038 000,-

18

39

8 304,-

Seiersprosent
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2015

14,0

16,3

15,8

14,0

11,5

14,1

Stallens Hester
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

11

5

2

1

2

124 000,-

45

73

11 273,-

Seierstoppen - 2015

Premietoppen - 2015

Happy Petter

5

Zenit Sun

221 500.-

Petter Rags

5

Petter Rags

219 000,-

Zenit Sun

4

Happy Petter

76 000,-

Hester ut av
treningslisten

Hester inn i
treningslisten

Seiere
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