
Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. 
Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der 
vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake 
med månedlige oppsummeringer av driften vår. 
 
Etter flere år med hardkjør med full stall og mange 
totalisatorkjøringer har jeg bestemt meg for å trappe 
ned et hakk. Med jente nummer to merket også jeg 
at en og en er tre, når det kommer til unger. Å klare å 
holde tritt på alle fronter, hjemme, stallen og 
kjøringer, er nesten umulig. Så når jeg innså at der 
måtte trappes ned på noe, så ble det på stalldriften. 
 
Vi har på det meste vært oppi nesten 30 hester, med 
et par og tjue på det jevne. Fremover vil vi legge opp 
til 12 hester, fortsatt på Granum. Dette gjør og at vi 
trapper ned på personalet. Martine har vært med oss 
nesten siden vi startet på Østlandet. Hun har lagt ned 
masse tid og omsorg i hestene fra første dag. Det har 
vært utrolig flott å ha henne med på laget i disse 
årene. 
 
Martine vil garantert gjøre det godt også i fremtiden. 
Hun er en ressurs som alltid gjør det beste for dyrene. 
De er heldige de som får Martine på laget i fremover. 
 



Stallhestene 

Thai Cardinal 

Han er tilbake på vår stall etter en intensiv behandling av gaffelbåndskaden 
som har vært meget vellykket. Avrivningen er nå grodd og beinet ser fint ut. 
Skaden er fortsatt noe "fersk" og han vil bli jogget fem til seks dager i uken 
frem til slutten av Juni da skaden skal skannes på ny. 

The Special 
One (US) 

Han har trent fint og vi har fått ordnet på en del låsninger han hadde rundt 
forbi i kroppen. Debuten i vår regi avla han på Drammen for to uker tilbake 
hvor han leverte en finfin innsats til andreplass. Vi fortsetter å jobbe med 
helsa hans samt han er i full trening og han skal igjen starte førstkommende 
lørdag på Bjerke. 

Zenit Sun 

Hun har vært veldig stabil og flink, aksjonen hennes fungerer også bedre og 
bedre noe vi syntes er veldig gøy. Hun har startet tre løp denne måneden og 
ble tredje i V75 på Forus på 12.7, mens hun vant V75 løp i Bergen og 
kvalifiserte seg til Bronsedivisjonsfinalen i September. Det siste løpet for 
måneden endte hun første utenom premie rekka på Bjerke i et tøft hoppeløp 
hvor hun endte på kilometertiden 12.8. Neste start for hennes del blir på 
Bjerke førstkommende lørdag hvor hun har trukket et kjedelig åttende spor.  

Chezando 

Hun er inne i en tøff treningsperiode hvor vi prøver å utvikle henne enda litt 
til før det nærmer seg start. Det er en stor fin hoppe som fortsatt vokser litt, 
hun sliter litt med noen låsninger som vi driver og få kontroll på. Fortsetter 
hun denne utvikligen så nærmer deg seg snart start. 

Obello 
D’Apua 

Han har hatt litt utur denne måneden og fikk femte i et løp på Sørlandet hvor 
han fikk et litt rotete løp. Mens han var uheldig og ble litt for lett i balansen da 
han skulle gå sitt andre monteløp i karrieren på Drammen. Han har fungert 
fint og ser bra ut i trening men ikke fått helt uttelling for dette i løps 
sammenheng.   



General Ideal 
Han har trøblet litt med en kode og blir behandlet for det. Behandlingen 
svarer han bra på og han er tilbake i full trening. Går alt etter planen blir det 
nye starter for han i Juni.   

Happy Petter 

Han er en spesiell hest for oss og gjør stort sett sitt beste. Det gjorde han dog 
ikke i den første starten i Mai da han ikke klarte tråkke på de rette beina. Det 
endte med heidundrene galopp og brutt løp. Ei uke etter var han 
revansjesugen og på Drammen stakk han like så greit av med en helenkel 
seier på 17.0 over 2500 med voltestart. 

Petter Rags 

Han har vært utrolig flink etter han kom til oss. I mai startet han hele tre 
ganger, først vant han på Sørlandet. Så var han en tur i Bergen hvor han ble 
tredje i V75, mens han var noe sliten på tredje uka og endte utenfor premie 
rekka på hjemmebanen Jarlsberg. Han fikk en go pause til å hente seg inn 
igjen etter en maraton måned. Treningen er i gang igjenn for fullt og han er 
klar for start førstkommende lørdag på Bjerke. 

Yankee va 
Bene 

Han er veldig jevn, enkel og utrolig flink. Vi kan kalle han mister hundre 
prosent for Mai måned da han har vunnet begge sine løp denne måneden. 
Først tok han en enkel seier i et ungdomsløp med Linda på Jarlsberg, før han 
tok en flott seier på ny rekord på Bjerke i slutten av måneden. Han trener på 
og holder seg bra helsemessig, neste start for hans del blir andre uka i Juni på 
Bjerke. 

Varde Eld 

Han har hatt en litt lenger pause, men er nå tilbake i manesjen. Vi har fikset 
litt diverse på han, samt han har vært inne i en treningsperiode. Han gikk et 
fint løp på Bjerke hvor han ble femte - noe som like godt kunne vært en 
tredjeplass.  Neste start for hans del blir i begynnelsen av Juni. 

Stallhestene 



Høvåg Ask 

Han trener på med galoppintervaller kombinert med alternativ ride trening og 
bakkeintervaller. Vi er ikke helt fornøyde med han enda da han fortsatt sliter 
litt med å henge sammen. Det er en stor og kraftig hest som trener litt tid for 
å få vist sitt store talent. 

Xantippe 

Hun er seg selv lik og er noe opp og ned i prestasjonene. Vi har endret 
treningen på henne til galoppintervaller i bakken. Dette er veldig bra løsning 
for hennes helseproblemer og hun trives bra med dette.. Hun har startet to 
ganger denne måneden med en femte og en fjerdeplass som resultat. Da hun 
ble nummer fire i V75 løpet senket hun også rekorden sin til fine 13.2. 

Torpa Odin 

Han vokser og trener på, kroppen hans blir finere og finere for hver dag som 
går. Treningen hans består i hovedsak av to heat kjøringer i uka, mens han går 
arbeid og rideturer innimellom gjennom uken. Han vil bli testet på Jarlsberg i 
begynnelsen av Juni. 

Julie 
Hun trener på og utvikler seg for hver dag som går, hun er ei bestemt dame 
med tæl. Treningen hennes går etter planen og hun går galoppintervaller, 
arbeidskjøring samt noen tempoturer i uken.  

Yankee Cat 
Hun er tilbake på stallen etter et opphold på stall Pandora i Drammen. Der har 
hun trent opp mye musklatur i ryggen som har slått positivt ut. Vi trener på og 
krysser alt vi kan for å få henne til start i nærmeste fremtid. 

Stallhestene 
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Trippel Prosent

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

79 11 13 6 20 562 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

14 41 7 114,- 

Åsbjørn 

Seiersprosent 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

14,0 16,3 15,8 14,0 11,5 13,4 
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Starter 1. Plass 2. Plass 3.Plass Øvrige Innkjørt 

17 5 1 2 6 189 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

29 47 11 118,- 

Stallens Hester 

Seierstoppen - 2015 

Zenit Sun 3 

Petter Rags 3 

Yankee  va Bene 3 

Premietoppen - 2015 

Zenit Sun 164 000.- 

Petter Rags 148 000,- 

Yankee va Bene 62 000.- 

Hester ut av 
treningslisten 

Daily Stardust Moneycash L 

Hilmi Star V Moneybank L 

Prince Coral Torpa Njål 

Thai Festival Komnes Mats 

Preston Cloud Connected 

Ladina Do It 

Karmland Bambi Keegan L 

The Special One US 

Yankee Cat 

Liza Tibur 

Hester inn i 
treningslisten 
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Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

Petter Rags 
Sørlandet 10/5 

Zenit Sun 
Bergen 16/5 

Yankee va Bene 
Jarlsberg 8/5 

Yankee va Bene 
Bjerke 27/5 

Happy Petter 
Drammen 30/5 


