
Februar har vært en grei måned med totalt tre seire. 
Nogara, Yankee Cat og The Special One U.S. har stått 
for disse. Ellers har vi også hatt en del fine 
prestasjoner uten at det har gitt seier som resultat. Så 
vi sier oss ok fornøyde med denne måneden også. Vi 
har hatt noe varierte treningsforhold men alt i alt så 
har alle mann fått sin dose trening. Selv på en årstid 
med mye variert vær. 
 
Vi har også gått litt ned på antallet hester på stallen. 
Noe som betyr at vi har tatt forvell med gode venner. 
Zenit Sun er en av de og vi takker for lang og god 
tjeneste. Hun vil bli dypt savnet i stallen og vi ønsker 
eierne lykke til videre med henne. The Special One 
U.S. har blitt solgt til nye eiere på Sørlandet og lever 
nå det glade liv på landet.  Vesle Odin har også forlatt 
vår stall denne måneden. Det har ikke kommet noen 
nye hester inn i Februar måned. 
 
Mars har vært trippelplasseringens måned eller også 
kaldt måneden hvor vi stort sett ble nummer to.. En 
stallseier ble bokført i form av Cash Street, mens vi 
kan se tilbake på hele fire andreplasser og tre 
tredjeplasser. Det vil si at vi på ti stallhester i Mars var 
på trippelen hele åtte ganger.  
 
På hestefronten har det også kom inn noen nye 
hester i form av I See U One og Magnums Caspian. 
Gledelig er det også å ha både Chezando og Thai 
Cardinal tilbake på stallen. Samtidig har Zenit Zofia 
ankommet fra Danmark. Med disse hesten inn har 
Bakers Victim og Vesle Odin forlatt stallen vår.  



Stallhestene 

Nogara 

Hun jobber på og la bak seg to starter i Februar. Første starten endte med en 
fjerdeplass som vi var helt ok fornøyde med. Månedens andre start derimot 
var det mer grunn til å juble over. Da var hun meget fin og vant lett fra dødens 
i et lunsjløp på Bjerke.  
Hun har gjort to starter i Mars måned og har for såvidt hatt en tøff måned. 
Først ble hun nummer to på Bjerke. Her leverte hun en strålende spurt og gikk 
fine 15.1 over 2100 meter. Neste løp var også på Bjerke da over 2600 meter. 
Hun gikk også da et fint løp til tredje selv om hun ikke var like hvass som det 
siste løpet. Etter siste start ble hun sjekket opp og funnet litt kjenninger som 
ble fikset på. Holder hun seg hel og frisk blir det nye løp i April for hennes del 

Happy Petter 

Han fungerte bra hele frbruar uten å få uttelling for det. I månedens første løp 
ble innledningen litt for mye for han. Det endte i galopp i første sving og 
karrierens første diskvalifikasjon. Månedens andre start trakk han spor en bak 
bilen som ikke er noe fordel da han enda ikke er helt stabil fra start. Det 
betydde at han måtte ta det rolig fra start og havnet fast innvendig. Åpningen 
kom sent og han gikk veldig bra til mål. Med seg hjem fikk han en finfin 
fjerdeplass.  
Han har gjort en start i Mars da han var ute i et V75 løp for første gang i sitt 
liv. Det gikk meget bra og han fikk en fin andreplass. Han fungerte dog ikke 
optimalt denne dagen og falt litt ut av travet til slutt. Vi sjekket han opp i 
etterkant og  fant litt smårusk som vi ordner opp i før ny start i April. 

Petter Rags 

Han gikk to løp i februar, de første ble han en meget god toer på Bjerke. Her 
spurtet han strålende fra køen og tapte med liten margin. Etter løpet fikk han 
starforbud på grunn av dårlig trav i siste sving. Da måtte vi reparere noe og 
han så fin ut. I slutten av måneden var han klar for nytt løp. Det gikk ikke helt 
etter planen og endte i galopp i siste sving. Noe unormalt til han å være, vi har 
ikke funnet noe feil på han i etterkant og han en mistanke om at sko og bane 
ikke var optimalt denne dagen.  
Han har lagt bak seg et løp i mars måned. Det fant sted på Sørlandets travpark 
hvor han ble nummer tre i et sølvdivisjonsløp. Vi satser på Sølvdivisjonen med 
han fremover. Han trener fint og er klar for ny start i April. 

Yankee Cat 

Hun gikk et løp i Februar måned, det fant sted på Momarken og endte i en fin 
seier. Meget deilig etter hun feilet i V75 på Bjerke. I etterkant av løpet har vi 
gått inn i en treningsperiode for å styrke henne mot kommende sesong.  
Treningsperioden har gjort henne godt både fysisk og psykisk. Det betyr også 
at hun bare har gjort en start i Mars måned. Det var på Sørlandets travpark og 
skulle være en fin gjennomkjøring for henne. Løpet ble perfekt for hennes del 
og hun endte opp med en fin andreplass etter en god avsluttning. Vi satser 
mot finalen i grunndivisjonen i April. 



Tiria Jet 

Hun hadde en fin Januar måned men klarte ikke følge opp i Februar. Dette 
hadde sin naturlige forklaring da hun pådro seg en kraftig krysslammelse i 
begynnelsen av måneden. Etter rundt fjorten dager var hun tilbake til gammel 
form og kunne igjen trene for fullt. Etter noen uker var hun tilbake i manesjen 
og gikk et fint løp til andreplass på Bjerke. Deretter prøvde hun seg i et løp på 
Klosterskogen. Like stor suksess ble det ikke der og galoppen kom i siste sving 
da hun trøbblet litt med travet. En vel fortjent service venter henne nå slik 
hun er fit for fight i April. 

Sangiovese 
Grosso 

Han har vært uten løp i Februar, dette kommer av en noe svak prestasjon på 
Sørlandet i slutten av Januar. Det har medført litt behandling for både 
forkjølelse og litt vondt i ledd. VI har trent på og satser på å være tilbake i 
banen i Mars. 
Han var tilbake i trening etter en behandlingsperiode. Dog var han ikke helt 
klart for dette og har fått litt trøbbel med en kode. VI jobber nå med å få skikk 
på denne slik vi kan fortsette treningen. 

Magnums 
Caspian 

Han ankom stallen i fin forfatning og har brukt litt tid på å finne seg til rett på 
stallen. Vi har etterhvert funnet et opplegg som fungerer bra for hans del. 
Han trener på og vi satser på å ha han til start i løpet av April om alt går etter 
planen. Treningen består av bakkeintervaller og skritteturer i trykkvogna. 

Keegan L 

Han har måttet hvile siden siste start. En skade på et framben har satt en 
stopper for videre trening enn så lenge. Dagene hans består av skritting og 
nedkjøling. Det ventes ny sjekk på beinet i Mars. 
Skaden på frembeinet kommer seg stadig og tar imot behandlingen den får.. 
Han har nå begynt og skritte i trykkvogn og er meget fornøyd med å få trene 
litt igjen. 

Stallhestene 



Cash Street 

Han har vært gjennom en del trening, da hovedsaklig i bakken hjemme på 
Granum. Vi har også vært noen turer på Jarlsberg for å gi han noen banejobb. 
Det har vært vellykka og han har fungert tilfredsstillende.  
Han har trent bra i flere måneder og var endelig klar for start i Mars. 
Årsdebuten ble av absolutt rette slag. Fra køen leverte han en strålende 
sluttspurt på Bjerke og stakk av med seieren. Utrolig gøy for alle som er i 
teamet rundt hesten. Han har tatt det løpet fint og vi satser på nye løp i April. 

Napoleon 
Coral 

Han hadde en service måned  i februar hvor vi har fikset litt på beintøyet, 
muskulatur og en tett hals. Vi begynner å se fremgang og han trener igjen på 
som vanlig. 
Han har vært litt forkjøla i starten på måneden, men ble kvitt dette og var klar 
for videre trening. Vi har lagt om treningen for hans del og han får nå sine 
jobb under sal i bakken. Dette vil vi gjøre i noen uker før vi tester han for vogn 
igjen. 

La Reina 

Etter en vinter med trening var hun endelig klar for debut som Folkehest. Det 
gikk på beste vis og hun fikk med seg en flott andreplass hjem. Vi var meget 
fornøyde med innsatsen og vi håper å se flere slike innsatser kommende 
sesong. Hun trener på i bakkene hjemme på Granum. 
Hun fikk med seg et løp i Mars, dette fant sted på Jarlsberg hvor vi også hadde 
folkehest kick-off. Dette ble et meget vellykket arrangement for folk og dyr. 
Gledelig var det også at La Reina fikk med seg en flott tredjeplass hjem. Hun 
tok det løpet bra og vi trener på mot flere løp i April. 

Royal Baby 

Hun trener bra på og har gått i bakken tre dager i uken hele Februar. Dette har 
utviklet henne ytterligere og hun er klar for å begynne med intervalltrening i 
Mars for å lette henne litt i kroppen og i forberedelse frem mot prøveløp som 
er første mål. 
Hun har fått en forkjølelse og går på medisiner for å bli kvitt denne. Før dette 
var hun godt i gang med bakketrening. Nå blir det litt roligere treningsform og 
tilbringer dagene med rideturer frem til hun blir frisk og rask. 

Stallhestene 



I See U One 
Han ankom stallen i begynnelsen av Mars og har trent fint. En start ble det 
også for hans del. Det fant sted på Bjerke under en lunsjomgang, her fungerte 
han fint og fikk med seg en fin fjerdeplass hjem. 

Thai Cardinal 

Han kom tilbake fra Danmark i sammenheng med Mars måneds eneste start. 
Seier ble det også, noe som vitner om at han kom frisk og rask hjem igjen. 
Han har tatt vinterens trenings camp veldig bra. Løpet tok han fint og er klar 
for ny start i April 

Chezando 

Hun ankom stallen vår igjen etter noen måneder med vintertrening i 
Danmark. Dette har gjort bra for henne og hun kom i meget fin forfatning. Et 
løp rakk hun i Mars, det hele ble litt feil da hun var uheldig og kom borti 
hjelmen til kusken foran og endte i galopp. Vi ser fremover og satser på nytt 
løp i April. 

Zenit Zofia Hun kom inn på stallen i siste halvdel av måneden og vi har kjørt et par turer 
for å bli bedre kjent med henne. 

Stallhestene 



Stallens Hester 

Seierstoppen - 2016 

Yankee Cat 2 

Happy Petter 1 

Nogara 1 

Premietoppen - 2016 

Happy Petter 78 500,- 

Yankee Cat 66 000,- 

Nogara 53 000,- 

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

10 3 2 0 2 84 000,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

30 50 8 400,- 

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

9 1 4 3 1 141 500,- 

Seiers prosent Trippel prosent Innkjørt per start 

11 89 15 722,- 
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Seiere         Foto: Hesteguiden.com 

The Special One 
Momarken 16/2 

Yankee Cat 
Momarken 9/2 

Nogara 
Bjerke 25/2 

Cash Street 
Bjerke 16/3 


