
Nyhetsbrev 
Gigant Super

Jens Kristian Brenne kan fortelle om en hest i god 
form og godt humør for dagen. Dette gjelder vel 
også treneren, synes vi! 

Gigant Super har trent som vanlig etter forrige start og 
trener Brenne forteller her hvordan trenings uken til Gi-
gant Super ser ut:

Uke 1:
Mandag- intervalltrening
Onsdag- fartslek
Fredag- intervalltrening

Uke 2:
Mandag- fartslek
Onsdag- intervalltrening
Fredag-fartslek

Intervallene foregår på rett strekka der hesten går 6-8 
intervaller på ca. 500.m. Tre av disse intervallene er 
temmelig vasse og hesten er for dagen veldig trenings-
villig. Fartslek er ment for utholdenhet og oppbygging 
av psyken. Varighet 45-60 min. Hvis det blir kollisjon 
med løp i forhold til treningsprogram pleier Gigant  
Super å få rideturer i skog og mark, noe han stortrives 
med.

Jens K. Brenne er for tiden veldig fornøyd med helse- 
statusen til Gigant Super. Hesten ser veldig blank og 
fin ut for dagen, og det er ingen problemer å mel-
de om. Gigant Super har til tider hatt småproble-
mer med fram knærne men for tiden ser dette veld-
ig bra ut og hesten viser ingen antydning til noen 
form for ømhet her. Kort og godt frisk som en fisk. 

- Det har vært litt tynt med løpstilbud for hesten i denne 
perioden, så derfor valgte jeg og starte på Drammen 
denne lørdagen. Premieskalaen lokket når jeg leste løps-
bulletinen, og jeg synes motstanderne vi møter lørdag er 
av den sorten vi kan matche på en god dag. Gigant Su-
per har aldri startet på Drammen travbane, men jeg tror 
hesten takler baneprofilen bra. Han er ingen startkata-
pult, og det kan nok være en fordel lørdag, da det i disse 
løpene som regel blir kjørt i overkant raskt til å begynne 
med. Gigant Super har alltid en solid avslutning å by 
på. Hesten vil gå med det samme utstyret den har hatt 
de tre siste startene hvis baneforholdene tillater dette. 
Amerikanervogn, draskylapper, ørepropper og skoløs. 

Brenne kan videre fortelle at Gigant Super også er meldt 
på Klosterskogen travbane til neste lørdag. Vi minner 
nok en gang alle Gigant Super-supportere på at de bør 
følge oss på Facebook: Søk på “Stall Momarken”


