
Månedene går og vi er nå ferdige med årets nest siste måned. 
Den fine flyten på stallen fortsetter og hestene gjør jevnt fine 
innsatser, samt de holder seg hele og friske. Dette da i godt 
samarbeid med alle folkene som er med på å gjøre oss til et 
team hvor vi jobber for best mulig resultat. Orient Kronos har 
tatt hele tre seire denne måneden, Tin Balder fikk sin vel 
fortjente seier i V75 på Jarlsberg. Ikke nok med det så fikk han 
også tildelt kåringsbrev denne måneden, stor stas! Varde Eld 
fikk også en fortjent seier etter litt stang ut og jevnt over fine 
prestasjoner. Høvåg Ask gikk et fint prøveløp og debuterte 
også i løps sammenheng i November og slo like greit til med 
overlegen seier. Daily Stardust debuterte også i vår regi med 
seier. 
  
Noen nye hester har komt mens andre har dratt. Vi har fått inn 
Grand Sandy som eneste nykomling på stallen, hun skal stå her 
noen uker på grunn av passende løp. Flere hester har dratt 
denne måneden og vi er nede i et litt bedre antall hester. Vi 
har sendt alle våre varmblods toåringer til Jan Dahlgaard i 
Danmark. Det gjelder da henholdsvis Golden Mojito, Gentle 
Design og Napoleon Coral. Samtidig som Lionheart O og Last 
Hooray har forlatt vår stall til fordel for andre trenere.  
 
 



Linda’s Passhester 

•Han har gått ut november uten og starte og fått en måned med trening. Neste start for 
hans del blir 17 desember på Bjerke, før vi satser mot sølvdivisjonen  i Januar. Han trener 
fint og skal være klar til dyst i desember igjen. 

Thai Cardinal 

•Han har hatt en fantastisk måned hvor både helsa, kropp og psyke har vært outstanding. 
Det viste han med å ta tre strake seire på tre uker. Først under lunsjtravet på Klosterskogen 
før han fulgte opp med to seire på Momarken. Han har tatt løpene veldig fint og fikk litt fri 
før han er klar for start i begynnelsen av Desember igjen. 

Orient Kronos 

•Han har utviklet seg i riktig rettning denne måneden og svart bra på den omlagte treningen. 
Noe som har ført til at han skal gå sitt første løp på flere måneder i begynnelsen av 
Desember. Det blir spennende og vi håper han skal være klar til dyst igjen etter flere 
måneder på sidelinjen. 

Hilmi Star V 

•Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er 
enda ikke helt planlagt. 

Olympic Image 

•Hun har gått tre løp denne måneden, først på Jarlsberg hvor hun var litt uheldig og endte 
utenfor premierekka. Gangen etter var hun desto mer heldig på samme bane og fikk en fin 
tredjeplass, før hun avsluttet måneden med å spurte inn til fjerdeplass på Sørlandet. Hun 
virker til å trives og formen stiger jevnt, hun trener på som vanlig i bakken og starter så fort 
det er passende løp i Desember. 

Zenit Sun 

•Hun har funnet seg fint til rette i vårt opplegg, og debuterte med en fin seier på lunsjtravet 
etter galopp. Løpet har hun tatt fint og neste start er noe usikkert. 

Daily Stardust 



Linda’s Passhester 

 

•Hun har trent fint, men ikke fått helt utelling i løpene. Det første løpet på Jarlsberg fungerte 
hun fint men angrepet ble nok satt inn noe tidlig og hun holdt farten greit til mål. Løpet 
etter fant sted på Drammen, da var hun uheldig og snubblet som resulterte i galopp. Vi har 
ikke funnet noen feil på henne og starter i begynnelsen av Desember igjen. 

Xantippe 

•Han har hatt en liten treningsperiode og derav kun gått et løp denne måneden. Det var på 
Bjerke i kval til den svenske klass 1 finalen. Etter å ha tapt spor trekingen ble han kjørt på 
sjangs, noe som løste seg helt perfekt og han sikret seg en flott tredjeplass mot gode hester. 
Neste start for hans del på under V75 kjøringa på Forus i begynnelsen av Desember. 

Obello D’Apua 

•Hun har trent greit men er noe hissig og stresset, derav blir det en del trening i rygg som 
fungerer bra. Vi trodde hun skulle være klar for løp, noe hun ikke helt var i stand til. 
Voltestart viste seg å ikke være hennes melodi i det hele tatt, hun stresset seg opp og fant 
ikke rett gangart. Likevel gikk hun greit utenom og vi trener på og håper hun roer seg mer 
etter hvert. 

Ladina 

•Han fikk en liten service i begynnelsen av måneden og gikk to løp i November. Først var han 
noe uheldig og satt fast i det lengste på Jarlsberg i et gulldivisjons løp. Han tok så turen til 
Trondheim og Leangen, det så mørkt ut i siste sving da han mistet en PG sko og trøbblet 
veldig på svingen. Likevel fullførte han strålende til fjerdeplass etter en bra spurt. Han 
trener på som vanlig og virker å holde den fine formen, neste start er dog ikke helt klart. 

Anthony Boko 

•Hun ankom stallen i fin forfating noen dager før Axel Jensen hoppeløpe på Bjerke. Der fikk 
hun med seg en fin sjetteplass, lørdagen etter var hun på langtur og Leangen stod for tur. 
Hun leverte nok et fint løp selv om hun ble noe pigg underveis fikk hun med seg en 
fjerdeplass. Hun holdes i gang og er klar for start i Nils Brekkes pokalløp i Drammen første 
lørdagen i Desember. 

Grand Sandy 

•Hun har trent fint og opptrådt fornuftig, hun har stort sett gått 800 meters intervaller noe 
hun har svart fint på. Det første målet for hennes del er prøveløp noe som er planlagt første 
uka i desember på Jarlsberg. 

Deep Sea Baby 



    Kristine’s Passhester 

•har starter to ganger i november. En uten premie og en femte med 
galopp på Momarken. Han har vært 10 dager på spa hos Bente 
Halland. Han skal starte i begynnelsen av desember.  

H.G. Jerv 

• fikk kåringsbrevet sitt på Biri. Samme helgen fikk han tredje plass. 
Gangen etter vant han v75 løp på Jarlsberg. Han skal starte igjen 
13 desember på Forus.  

Tin Balder 

• trener på med intervaller i banen, bakke intervaller og rideturer. 
Han utvikler seg fint. 

Komnes Mats 

•har fått behandlinger av alternative behandlere, og behandling for 
magen. Han ser bedre ut i kroppen og fungerer fint i trening. 
Kommer til å starte i desember. 

Hornnes Balder 

•vant i debuten på Drammen. Han har virket fin etterpå og starter 
muligens igjen i desember. 

Høvåg Ask  

• trener fint med lange intervaller i banen, bakke intervaller og 
arbeidskjøring. Utvikler seg fint. 

Torpa Odin 



        Martine’s Passhester 

•startet 15.11 på Jarlsberg, var finale i Megaman Neos hoppeserie, fikk siste pengene uten 
å være på topp for dagen, var ikke noe tak i ho. Og dermed glapp akkurat sammenlagt 
seieren i hoppeserien. Startet igjen 22.11 på Bjerke og da virket ting til å være i orden 
igjen, fikk en fin 4 plass uten å helt få åpning tilslutt. 

Thai Festival 

•har trent på i begynnelsen av måneden, startet 22.11 på Bjerke i V75, fikk en fin 5 plass 
mot gode hester da og seig innpå helt til mål, var litt tung i kroppen med nesten en 
måned siden sist løp. Blitt litt behandla etterpå og planen er å starte et løp før det er 
finale i Grunndivisjon 22.12 på Bjerke. 

Keegan L 

•startet 01.11 på Sørlandet i V75 Sølvdivisjon, etter en heller dårlig varming gikk han 
strålende til en sterk 2 plass på 13.2. Den dårlige varmingen ble forklart med en låst høyre 
rygg som har blitt bedre, men den har sitti godt i. Startet i monte 19.11 med Kristine på 
ryggen, endte uten premie da, ting fungerte ikke og det virket som han brukte veldig mye 
krefter på å få det til å fungere under sal. Fått behandling etterpå og skal prøve å bli i 
perfekt form til finalen 22.12. 

Preston 

•har hatt en måned med trening, startet 16.11 på Drammen og gikk inn til en fin 2 plass 
etter en langspurt tilslutt. Startet igjen 29.11 på Klosterskogen, endte som første utenom 
på en dårlig dag, var lite skubb i han og mulig syk 

General Ideal 

•startet 02.11 på Momarken og gjorde dette på beste vis, gikk inn til en lett seier. Startet 
igjen 09.11 i ungdomsløp med Martine som kusk, gikk fint inn til 3 plass da. Startet så 
18.11 på Momarken, lå i tet da og ble litt pigg underveis, ble litt trøttere bein tilslutt og 
endte på 4 plass. 

Varde Eld 

•har trent for fult denne måneden, gått noen rolig 800 meters intervaller både i tet og i 
rygg, fungert bra. Begynner å bli veldig klar for prøveløp, tror dette vil bli gjennomført i 
begynnelsen av Desember. 

Yankee Cat 

•kom til Granum 21.11, har trent for fult ut måneden. Trent rolig 800 meters intervaller i 
rygg og gått arbeid 

Torpa Njål 



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

132 15 12 11 33 663 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

11,4 28,8 5 023,- 

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 

34 7 2 5 10 300 500,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

21 41 8 838,- 

Stallens Hester 

Seierstoppen - 2014 

Keegan L 6 

Obello d’Apua 5 

Orient Kronos 5 

Premietoppen - 2014 

Tin Balder 310 000,- 

Thai Cardinal 227 000,- 

Keegan L 172 500,- 

Hester ut av 
treningslisten 

Trouville 5 

Lionheart O 3 

Valle Indiana 3 

Enjoythestar SC 2 

Gentle Design 2 

Golden Mojito 2 

Napoleon Coral 2 

Last Hooray 3 

Grand Sandy 3 

Ladina 3 

Hester inn i 
treningslisten 



Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

Varde Eld 
Momarken 2/10 

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 

Orient Kronos 
Klosterskogen 4/11 

Orient Kronos 
Klosterskogen 11/11 

Daily Stardust 
 Bjerke 20/11 

Tin Balder 
Jarlsberg 15/11 

Høvåg Ask 
Drammen 16/11 

Orient Kronos 
Momarken 18/11 
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