Dagene går og vi er nå gjennom oktober og året går mot
slutten. Det fine været holder seg, selv om vi har hatt mer
vestlandsvær denne måneden kontra de forrige månedene.
Ellers ruller alt på som normalt, stallhestene har gjort fine løp
og trippelprosenten denne måneden har vært høy selv om det
ikke har resultert i mer en tre seire. Thai Cardinal vant på
månedens første dag etter en svett innsats på Bjerke, HG Jerv
fikk sin velfortjente seier på Sørlandet noen dager etter.
Lionheart O gjorde også et veldig bra løp på Klosterskogen og
ble belønnet med seier.
Det er også gledelig å ha tilgang på mye fine hester om dagen.
Stallen rommer nå 30 hester, og vi har nå også fått tak i
utebokser for hester som har behov for mye frisk luft. Denne
måneden er det Lonely Laday som har forsvunnet fra stallen.
Inn har derimot Napoleon Coral kommet, en fin toåring som
har gjennomført begge sine mønstringsløp. Zenit Sun er også
et nytt spennende bekjentskap, hun har vært en av årgangens
bedre hopper og har en fin fremtid foran seg. Ny spennende
hoppe inn er også Ladina som kommer utelands fra, det
samme gjorde treårige Deep Sea Baby. Daily Stardust og Torpa
Njål er også ankommet vår stall, mens treårige Valle Indianna
har tilbrakt denne måneden på vår stall.
.
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Thai Cardinal

•Han gjør stadig gode løp og åpent måneden med å vinne V76 løp på Bjerke etter et svett
løp. Fikk litt hvile og service etter det løpet før han igjen var klar for start i slutten av
måneden. Da var han knepent slått til andreplass på Bjerke etter et nytt godt løp. Han
holder seg veldig fint helsemessig og er klar for ny start i begynnelsen av November.
Orient Kronos

•Han har gått tre løp i Oktober med en fjerdeplass som beste resultat. Måneden ble innledet
på Bjerke hvor han var med på en tøff åpning, han var ikke helt på topp for dagen og
galopperte på oppløpet. Før han så spurtet fenomenalt til fjerdeplass i et stallmannsløp på
Jarlsberg. Etter dette var han ute i et løp på Sørlandet hvor han galoperte umotivert etter et
greit løpsopplegg og ble disket. Han ble behandlet etter dette løpet og er klar for ny start i
begynnelsen av November.
Hilmi Star V

•Han var virkelig på gang og var klar for hurtigarbeid, men ble da rammet av en
bakterieinfeksjon som satte han noe tilbake. Etter noen roligere dager kom han på
bedringens vei og tilbake i full trening. Det ser ut til at kastrasjonen har slått positivt ut for
han da han er mye mer avbalansert. Han fungerer fint om dagen å går i bakken tre dager i
uka, satser på start i måned skifte oktober/november.
Olympic Image

•Hun har startet tre ganger denne måneden med en tredjeplass som beste resultat. Hun
spurtet fint på Bjerke men rakk ikke frem, før hun ikke syntes det var noe gøy å løpe i søla
på Momarken. Bedre gikk det på Bjerke da hun fikk et fint løp innvendig og svarte med å
spurte fint til en tredjeplass.
Zenit Sun

•Hun kom til vår stall en uke før hun startet i oaksrevansjen. Der gjorde hun en fin figur uten
å få premie. Hun ble sjekket opp og behandlet i bakknæra etter det løpet, samtidig som hun
har fått litt alternativ behandling. Det er en fin hoppe som vi gleder oss til å jobbe videre
med. Vi satser på ny start i begynnelen på November for hennes del.
Valle Indiana

•Hun har gjort fine innsatser og rekordforbedret seg i hver start for oss. Det har dog ikke gitt
de helt store resultatene premiemessig og hun har fått med seg en femteplass som best på
tre starter. Ny start for hennes del blir i hoppeavdelingen av Biri Oppdrettningsløp før hun
skal dra hjem til eieren igjen.
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Xantippe
•Hun har trent fint og vi har behandlet henne litt alternativt for låsninger og
muskelproblemer. I slutten av måneden var hun også klar for debut i vår regi. Det gikk ikke
helt som planlagt da hun mistet sjekken rett etter bilen hadde sluppet feltet. Hun fungerte
dog veldig fint og er klar for ny start igjen i begynnelsen av November.
Obello D’Apua

•Han stod med fem strake seire inn i Oktober, men klarte ikke å legge på til seks. Månedens
første løp på Momarken bød på en tøff innledning samtidig var han ikke helt på topp for
dagen, og det hele endte utenfor premierekka. Etter løpet ble både beintøy og tenner
sjekket opp og noe rusk ble funnet. Det gjorde til en bedre avsluttning på måneden da han
satt fast med krefter spart til tredjeplass på Bjerke.
Lonley Laday

•Hun var endelig klar for debut i vår regi denne måneden, dette skulle foregå på Biri. Der
leverte hun et fint løp til femte etter flere måneder på sidelinjen, hun gikk også ny rekord i
dette løpet. Dette var vi svært fornøyde med, men hun klarte slå på seg en liten slagskade
på et frambein som gjorde at hun måtte ta det noe roligere noen uker. Skaden er nå leget
og vi satser på ny start i løpet av Oktober.
Anthony Boko
•Han går jevne fine løp hele tiden og gjør sitt beste hver gang. Månedens første løp var et
langløp på Forus hvor han var litt uheldig og havnet i dødens, likevel stod han på fint til
tredje. Han fulgte så opp med en ny fin tredjeplass på Bjerke, før han spurtet strålende til
andreplass på Bjerke uka etterpå. Tre gode løp ble belønnet med en liten service og litt fri
før han er klar igjen i November.
Gentle Design
•Hun har trent veldig fint og var i utgangspunktet klar for mønstrinsløp nummer to. Bare
dager før ble hun skremt under en treningstur og var en liten runde på egenhånd. Det ble
ingen skrammer på henne og hun taklet det fint selvom vi valgte å utsette mønstrinsløpet
noen uker. Hun trener som normalt og er en fornuftig ung dame.
Deep Sea Baby
•Hun har nettopp ankommet stallen og trener fint. Hun har for det meste gått banejobb, noe
hun takler på en bra måte. Vi trener på og satser på hun er klar til start i nærmeste fremtid.
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H.G. Jerv
• har startert tre gange. Han vant ett løp på sørlandet og fikk andre plass
på samme banen uken etter. På bjerke ble han litt hindret og
galopperte. Han skal ut i løp igjen i behynnelsen av november.

Tin Balder
• har startet to ganger. Det ble andre plass på leangen og disk for galopp
på bjerke. Han er klar for kåring på bjerke i november.
Komnes Mats
• går bakke og arbeidstrening og blir stadig sterkere.

Hornnes Balder
• starter en gang i oktober. Da fungerte han ikke som best, og galopperte
tilslutt. Han kommer sterkere tilbake etter noen justeringer.
Høvåg Ask
• har vært ute i prøveløp. Han travet 33.3 på en fin måte, og blir
spennende å følge i startene utover vinteren.

Torpa Odin
• trener på, og ser fortsatt veldig fin ut i trening.
Last Hooray
• har vært til start på Biri. Han galopperte på startsiden og tapte meter
på det. Han ble nummer 6, og kommer sterkere tilbake.
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Thai Festival
•startet 10.10 på Jarlsberg, etter en svett siste 500 meter fikk hu en fin fin 2 plass. Startet i
oaks revansjen på Momarken 18.10 med Kvasnes i vogna, fra dårlig spor gikk hu fint og
hentet 5 plass. Deretter startet hun 30.10 på Klosterskogen, med galopp i første sving gikk
hu godt etterpå og tok med seg en 5 plass til.
Keegan L

•startet på Sørlandet 12.10 med Martine i sete, etter et pent løp gikk han godt inn til en 2
plass, deretter startet han 29.10 på Bjerke pver 2600 meter og tok en ny 2 plass. Ble
behandlet litt i en skulder han har sliti litt med etter løpet og er klar for start utti
november igjen.
Preston
•startet 04.10 på Leangen, tok langturen godt, spiste og drakk bra, etter et fint løp spurtet
han veldig bra tilslutt inn til en 2 plass. Startet igjen 12.10 på Sørlandet, denne gangen i
monte, da gjorde han noe han aldri har gjort i løp for oss før, han galloperte og tapte for
mye til å være med etterpå. Har trent fint etterpå og skal starte igjen i begynnelsen av
november.
Trouville
•har trent endel i bakken, ble litt satt ut midt i måneden av forstoppelse, men det løsnet
og hun kom seg fort på beina igjen, hadde det rolig noen dager etter det før hun var i full
trening igjen, gått noen heat og fungert fint i de, skal hjem til Bergen i begynnelsen av
neste måned.

Golden Mojito
•har trent på hele måneden, gått litt heat innimellom og sett veldig fin ut da, gikk sitt siste
mønstringsløp 24.10 på Jarlsberg på beste vis, oppførte seg veldig bra og gikk fint på tiden
24.3. Trener på nå for å bli stor og sterk treåring til neste år.
Lionheart O
•startet 09.10 på Klosterskogen, med ey fint løp tok han ned alle til slutt og vant på 17.3
over 2100 meter. Startet igjen 23.10 på Klosterskogen, etter dødens i mye av løpet ble
han trøtt og fikk med seg 7 plass.
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General Ideal

•startet 01.10 på Bjerke med Tom Erik i sulkyen, med dårlig spor gikk han godt inn til 4 plass. Startet
igjen på Sørlandet 19.10 og etter et fint løpsopplegg spurtet han godt inn til en ny 4 plass. Vært litt
daff i ettertid så han har fått litt tid på å bli helt frisk igjen.
Varde Eld

•startet 06.10 på Drammen, endte uten penger på en dårlig dag. Startet så 12.10 på Sørlandet og
fikk med seg 6 plass. Så startet han uka etter igjen på Sørlandet, 19.10, og da kanllet han til med en
fin 2 plass. 2640 meter sprang han på Jarlsberg den 24.10 og gikk en veldig bra avsluttning inn til 2
plass igjen kun en nesetipp fra vinneren.
Yankee Cat

•har trent på som vanlig, har sliti litt med ryggen, så hun ble behandlet og har hatt mye rolig trening
etter det.
Napoleon Coral

•kom 17.10, har jogga annenhver dag siden det, en fin og snill krabat.
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Seierstoppen - 2014

Premietoppen - 2014

Keegan L

6

Tin Balder

230 000,-

Obello d’Apua
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Thai Cardinal

Lionheart O

H.G. Jerv

Bjerke 1/10

Klosterskogen 9/10

Sørlandet 12/10

Prøveløp

Høvåg Ask
Jarlsberg 30/10

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

