Denne måneden har nok en gang vært en fin måned
for stallen. Stallens hester har tatt hele fem seire hvor
Thai Cardinal vant noe overraskende i comebacket.
Chezando fikk sin fortjente seier etter en ulykksalige
galopp på Forus, mens Happy Petter også denne
måneden fikk med seg en seier. Høvåg Ask er blitt en
stabil kar og står igjen med to seire denne måneden
hvorav en av dem er innenfor V75 rammen. Samtidig
har vi flere fine trippelplasseringer denne måneden.
Vi har også ansatt en lærling denne måneden, vi
ønsker Emilie Rødland velkommen i teamet. Flere
hester er også kommet inn på stallen. Treåringene
Aner Ikke og Tiria Jet. To fine unghester som vi ser
frem til å jobbe med. Samtidig er en gammel kjenning
i form av Keegan L tilbake etter en treningsperiode
hos Jan Dahlgaard.
Sist men ikke minst ble Åsbjørn 40 denne måneden !
Med oppmerksomhet i TGN-TV’s På Oppløpet.

Stallhestene

Thai Cardinal

Han har trent fint hele måneden uten å bli noe spesielt testet. Skaden og
beintøyet har holdt seg bra og han var klar for comeback etter rundt ni
måneder på sidelinjen. Etter et perfekt løpsopplegg og tur på veien spurtet
han inn til enkel seier på fine 13.8 over 2100 meter med voltestart. Dette var i
overkant av hva vi hadde forventet men desto mer gledelig. Helsa er fortsatt
fin og vi satser mot nye løp i oktober.

Nogara

Hun har trent tøft en god periode for å blir sterk nok til å håndtere trave sitt
på best mulig måte. Det har kostet litt for henne og resultert i litt
behandlinger innimellom treningen. Hun utvikler seg stadig i riktig retning og
tar imot både trening og den hjelpen hun får utenom. Hun har gått noen heat
denne måneden, mens hun i hovedsak har gått galoppintervaller i bakken og
en del longering.

Zenit Sun

Hun har gått to løp denne måneden med en sjetteplass som beste resultat.
Det var på Bjerke i bronsedivisjons finalen hvor vi var fornøyde med
plasseringen etter sånn løpet ble. Neste starten var på Klosterskogen mot
gode hopper. Fra et vanskelig spor og en feil innledning stod hun på flott til
mål, det holdt dog ikke til premie og hun ble første utenom matlapp denne
gang.

Chezando

Hun har levert fine innsatser og utvikler seg for hvert løp hun går. Det ble to
starter for henne i september. Den første var på Forus i et V75 løp hvor hun
feilet som nokså klar vinner ut av siste sving. Dette var fryktelig kjedlig for
kretsen rundt. Hun reparerte måneden så godt hun kunne med en fin seier på
Sørlandet cirka fjorten dager etter. Hun holder seg hel og fin å trener på, vi
satser på rundt to løp også i oktober om alt går etter planen.

Golden
Mohito

Hun har trent veldig fint, men skuffet noe mer i banen. Måneden startet fint
med en andreplass på Jarlsberg. Da var vi meget fornøyde med innsatsen.
Starten etter var hun dessverre igjen tilbake til gamle taker og i galopphumør.
Vi legger om treningen på henne for å se om vi kan få henne noe mer stabil,
samtidig som vi skal se på litt utstyrsforandringer.

Stallhestene

Høvåg Ask

Han har hatt en veldig fin måned med to seire. Først ut var da han vant V75
på vår gamle hjemmebane. Detter var stor stas for både oss og eiere!
Månedens andre seier kom på flott vis på Sørlandet. Etter disse to løpene har
hatt fått en liten treningsperiode hvor vi også har behandlet noen muskulære
problemer han har slitt med en periode. Han satser mot nye løp i oktober.

Happy Petter

Han gikk to løp i September og var dårligst nummer to, noe vi er veldig
fornøyde med. I månedens første start vant han overlegent på Momarken.
Deretter var han ute i et løp med flere gode hester på Bjerke, også her gikk
han veldig bra og ble strålende toer. Han ble sjekket opp etter det løpet med
noen anmerkninger. De ble behandlet slik han er klar til nye løp i oktober.

Petter Rags

Han gjør sjeldent dårlige løp og denne måneden er heller intet unntak. Et løp
har han gått og ble da toer i et V76 løp på Bjerke. Han gikk fine 13.6 og er klar
for nye løp i oktober. Formen hans er fin og humøret er på topp, han går i
hovedsak intervaller i bakken samt noen rideturer.

Yankee Cat

Hun har holdt seg veldig fint helsemessig og kroppen hennes klarer å starte
jevnlig. Dog ble det bare et løp i september for hennes del. Det var på
Sørlandet hvor hun ble tredje på en veldig fin måte etter en noe spesiell start
på løpet. Hun takler bra å starte nå og hun er klar for videre oppgaver utover
vinteren. Treningen hennes består i hovedsak av longering, mens hun går to
harde jobb i uka.

Minådin Ø.K.

Han har trent fint, men slit med å få det til i løpssammenheng. Et løp ble det i
september hvor han varmet veldig fint, lite hjalp det når han ikke bydde seg til
i løpet og endte opp med å galoppere et par ganger. Vi legger om trening på
han og håper å få han noe mer skjerpet til nye løp i oktober..

Stallhestene

Showystar

Han har trent en del og samtidig slitt en del helsemessig. Vi jobber intensivt
med å finne en løsning på hans problemer samtidig som han holdes jevnlig i
gang på treningsfronten.

Aner Ikke

Han er en stor flott hest som fortsatt trenger litt mer tid på seg til å være
startklar. For tiden går han galopp intervaller i bakken annenhver dag, dette
har lettet han i kroppen og han ser ut til å trives med denne typen trening. Vi
fortsetter sånn noen uker til før vi tester han i vogn.

Keegan L

Han kom i veldig fin forfatning fra Danmark og har vunnet i sine to siste
starter før han kom til oss. Helsa er fin og vi satser på å starte noen løp med
han utover oktober og videre i vinter. Treningen han består stort sett av heat i
banen og bakkeintervaller.

Tiria Jet

Hun er ny på stallen og er en meget edel og fin hoppe. Med sine tre leveår er
hun en ung dame som har vært noe galopplysten i sine tidligere starter. Hun
trener på fint men har fått et sår som satte henne en uke tilbake
treningsmessig. Det er en flott hoppe som vi ser frem til å jobbe med.

Åsbjørn
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

121

16

11

13

41

677 200,-

13

33

5 597,-

Seiersprosent
2010

2011

2012

2013

2014

2015

14,0

16,3

15,8

14,0

11,5

13,9

Stallens Hester
Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

13

5

3

1

1

153 000,-

38

69

11 769,-

Seierstoppen - 2015

Premietoppen - 2015

Happy Petter

6

Petter Rags

234 000.-

Petter Rags

5

Zenit Sun

226 500,-

Høvåg Ask

5

Høvåg Ask

104 000,-

2015 Totalt

Starter

1. Plass

2. Plass

3.Plass

Øvrige

Innkjørt

Seiers prosent

Trippel prosent

Innkjørt per start

146

36

27

14

32

1 298 200,-

24,7

52,7

8 892,-

Seiere
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Høvåg Ask

Happy Petter

Forus 5/9

Momarken 8/9

Høvåg Ask

Chezando

Sørlandet 19/9

Sørlandet 27/9

Thai Cardinal
Sørlandet 27/9

