
Årets første måned er nå historie og vi kan se tilbake på en fin 
måned for stallen. Vi har slitt litt med veldig varierte 
treningsforhold grunnet daglige væromslag. Hestene har 
fungert greit, mens en god del av de firbeinte har hatt 
vinterferie.  
 
Vi har også fått en nye ekstra hjelp i stallen i form av Lene 
Nilsen som har vært innom flere andre trenere i løpet av årene 
som har gått. På seiersfronten har vi tatt med oss to pinner i 
form av Yankee Va Bene og Strong Ambitions seire. Hestene 
våres har vært litt enten eller i løpet av måneden hvor flere har 
vært bra, mens noen er mer preget av væromslag og 
forkjølelse.  

  
Flere hester har kommet og gått ut og inn av stallen denne 
måneden.  Olympic Image dro fra stallen og befinner seg nå 
hos sine eiere. Hornnes Balder er også dratt fra vår stall og 
funnet tilbake til sin forrige trener. Deep Sea Baby har også 

vendt nesen hjem til sine eiere og befinner seg nå i Bergen. En 
hest har blitt lagt til på vår treningsliste denne måneden og det 
er den gamle kjenningen Cloud Connected.  



Linda’s Passhester 

•Han satte vi opp til et løp på Leangen i slutten av januar, han fungerte fint og vi fikk vel enda større 
ambisjoner etter en fin varming. Løpet i seg selv ble helt feil i forsøket på å kjøre i rygg. Det endte 
med et siste par utvendig og langt frem til teten og første utenom premierekka. Dette var hans første 
overnattings tur noe han klarte greit, og vi gir han godkjent for innsatsen. Etter løpet viste han 
derimot ømheter i et bakbein og vi håper å få sjekket opp dette i begynnelsen av februar da hevelsen 
har gått ned. 

Thai Cardinal 

•Han har gått jevne fine løp etter han kom tilbake etter kastrasjon og fungerer bedre en før, 
samt helsa holder bedre. Måneden innledet han med en fin andreplass fra dødens under 
lunsjtravet på Bjerke. Før han underpresterte på Sørlandet i slutten av måneden. Vi trener 
på og prøver å finne en årsak til den noe svake prestasjonen sist.   

Hilmi Star V 

•Han kom inn til oss i slutten av måneden i fin forfatningen fra Bergen. Vi har gått gjennom 
han og gitt han litt behandling før vi planlegger start om to til tre uker ut i februar. 

Cloud Connected 

•Hun  har trent fint og gått et løp i januar i påvente på et  nytt løp i begynnelsen av februar. 
Løpet fant sted på Momarken hvor hun var litt uheldig underveis, men likevel gjorde hun et 
sterkt løp og fullførte bra til tredje. Hun har hatt noen ukers trenings periode før det blir ny 
start i begynnelsen på februar.  

Zenit Sun 

•Hun har funnet seg godt til rette og er roligere under treningsturen. Treningen består 
fortsatt av lange joggeturer fem dager i uken. 

Chezando 



Linda’s Passhester 

• Han er en jevn og stabil hest som stort sett er med i fremste rekke selv om 
han ikke vinner like mange løp som før. Han åpnet måneden med en fin 
fjerdeplass i V75 på Biri hvor han for første gang gikk feilfritt på voltestart. 
Han var noe under pari starten etter på Bjerke fikk ikke med seg penger da. 
Det ordnet han opp i uka etter hvor han ble nummer tre i V76 omgangen 
som ble flyttet til Biri og svært krevende baneforhold.  

Obello D’Apua 

• Hun har startet normal trening igjen etter en liten rehabiliteringsperiode. 
Dette har gjort veldig godt på henne da hun er mye roligere og mer avslappet 
en det hun var før pausen. Hun trener på med joggeturer og intervaller i 
banen som basis. Når det blir start for hennes del er noe usikkert. 

Ladina 

• Etter noen tette starter i desember fikk han noen uker litt roligere i januar, 
hvor det bare ble en start. Han har trent fint hele måneden og satt fast med 
krefter spart i det ene løpet han gikk. Det hele ble feil fra start da en annen 
konkurrent sørget for at han gikk hele løpet med punktert hjul. Neste start 
for hans del var planlagt i begynnelsen av februar på Færjestad. Det ble aldri 
tur over grensa da han har fått seg en liten smell i et bakbein som gjorde at 
han var halt og måtte medisineres. Vi håper dette leger seg fort slik han igjen 
er klar for start. 

Anthony Boko 

• Han har vært meget flink etter han ankom stallen og gått hele tre løp i Januar. 
Debuten ble avlagt på Sørlandet med en meget fin seier. Neste løp var under 
V75 omgangen på Klosterskogen hvor han feilet i første sving og kom tilbake 
til femteplass. Han fulgte så opp med en tredjeplass på Biri hvor banen ikke 
var til hans fordel. Neste start for hans del blir trolig i begynnelsen av februar.  

Yankee va Bene 



        Martine’s Passhester 

• hadde det rolig i begynnelsen av måneden etter litt behandling og 
forkjølelse, har gradvis økt treninga og trener for fult inn i den nye 
måneden, fungerer fint og trener fint. 

Thai Festival 

• har også hatt en rolig start på måneden, gradvis økt treningen igjen og 
trente fult i slutten av måneden. Er blid og fornøyd med tilværelsen og skal 
forhåpentligvis få til en start i Februar. 

Keegan L 

• har hatt det rolig hele Januar, har fått litt diverse service og kun gått på 
turer og kosa seg hele måneden, og det nyter han til det fulle. 

Preston 

• startet 06.01 på Momarken, ble et rart løp hvor han satt fast tilslutt uten å 
få premie. Startet igjen 19.01 på Drammen, blei sittende bak i haugen og 
seig på hele tiden, gikk fint til mål og fikk en 5 plass. Har trent litt 
annerledes etterpå og skal starte ut i  Februar igjen. 

General Ideal 

• startet 03.01 på Biri i V75, tok en finfin 5 plass der på 28.9. Startet igjen 
13.01 på Momarken, med Tom Erik i sulkyen, etter tet hele veien buttet det 
litt de siste meterne og han endte på en 3 plass. Så startet han på Biri igjen 
28.01, satt i lederrygg helt inn i mål med krefter spart og fikk med seg en 5 
premie. 

Varde Eld 

• har plundra med litt diverse problemer, var på veterinær høyskolen og fant 
ut av problemene, fått sjokkbølgebehandling av et bakbein jevnlig etterpå 
og rolig i trening en periode for å håpe at hu blir helt fin igjen. 

Yankee Cat 



 Martine’s Passhester 

• har blitt behandlet og hatt det rolig i forbindelse med det, gått mye arbeid, økte 
treninga litt på slutten av måneden og skal trene for fult inn i Februar igjen. 

Høvåg Ask  

• har kommet seg godt til rette hos oss, startet 17.01 på Klosterskogen og gjorde 
dette på beste vis, satt i lederrygg og spurtet ned lederen tilslutt ved hjelp av siste 
indre og tok en fin seier. Startet igjen på Biri 28.01 og gjorde nok en god innsats, ble 
ganske skakk tilslutt dessverre så Åsbjørn hadde nok med å holde sporet sitt, gikk 
på til en 3 plass, skal ordnes så han er rett og klar for Februar. 

Strong Ambitions 



 Lene’s Passhester 

• Ny kastrert og har derfor jogget i 14 dager etter dette. Alt ser bra ut etter 
operasjonen og han trener fint.  

Komnes Mats 

• Har fått litt kombinert trening med bakke int og int i banen, Fungerer fint. 

Torpa Njål 

• Startet på Biri  28/1 og ble 3 der på en krevende bane. Fungerer ellers fint i trening, 
og får litt alternativ behandling også. 

 

Daily Stardust 

• Har fått en liten løps pause og blitt litt behandlet, og trent rolig. Trener fint nå.  

Zantippe 

• Trener fint. Går litt kombinert Bakke,bane og arbeid. er litt i vekst men fungerer 
bra.  

Torpa Odin 



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

82 9 3 12 21 345 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

6 27 4 504,- 

Åsbjørn 

Seiersprosent 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

14,0 16,3 15,8 14,0 11,5 11,0 



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

34 7 2 5 10 300 500,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

21 41 8 838,- 

Stallens Hester 

Seierstoppen - 2015 

Strong Ambitions 1 

Yankee  va Bene 1 

Premietoppen - 2015 

Yankee va Bene 27 000.- 

Strong Ambitions 20 000.- 

Obello D’Apua 19 000.- 

Hester ut av 
treningslisten 

Olympic Image 10 

Hornnes Balder 6 

Deep Sea Baby 4 

Cloud Connected 1 

Hester inn i 
treningslisten 



Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

Yankee va Bene 
Sørlandet 11/1 

Hilsen oss i Team Tengsareid 

Åsbjørn Tengsareid 
Linda Bø Martine S Skarsholt 

Strong Ambitions 
Klosterskogen 17/1 


