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MAGNUS HAR ORDET...
Nu är våren här och jag tycker det har rullat på rätt så bra i stallet. Hästarna känns riktigt starka och fina i jobben. Min egen form har dock inte
varit perfekt då jag har dragits med en rejäl förkylning men även den
börjar ge med sig nu. Det har även kommit in lite nya hästar som ser
spännande ut så jag ser framtiden an.
Nytorp 30/3 2012
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Köla Olympia avslutade kvällen
Magnus Jakobsson noterades för en seger på hemmaplan idag.
Med
egentränade
Köla
Olympia överraskade han i
kvällen sista lopp.
Köla Olympia galopperade i sin

första start för Magnus Jakobsson
men fick en snabb revansch. Ikväll
tog hon nämligen karriärens första
seger på ett övertygande sätt. Magnus gav sexåringen ett fin-fint lopp
i rygg på ledaren och där kunde
de lifta med ända till sista bortre
långsidan då Jakobsson gled ut på

utsidan. Det blev sedan en tuff duell sista halvvarvet där Köla Olympia var den starkaste och vann säkert på nya rekordet 32,6/2140 m.
Ägare och uppfödare är stall Köla
i Åmotfors och de kunde glädjas åt
20.000 kr i första pris.
OLA HALLERSTEDT

120307

Magnus fixade lunchdubbel
Magnus Jakobsson höll sig
väl framme vid hemmabanans lunchtävlingar idag.
Två segrar noterades han för
varav en togs med egentränade Headhunter.
Headhunter har övertygat stort
i årets fem starter och ståtar nu

med tre segrar och två andraplatser. Idag stod Gentle Star-sonen i
en klass för sig när han krossade
motståndet i V4-2 på Färjestad.
Efter en lugn start placerade Magnus fyraåringen i andra utvändigt
medan storfavoriten Hickory Dream galopperade bort sina chanser
direkt. På bortre långsidan sattes

attacken in och redan i slutsvängen
var segergreppet kopplat. Headhunter höll sedan farten bra över
upploppet och vann helt ohotad på
17,3a/2140 m. Masterservica AB
äger och är uppfödare och de kunde räkna in ytterligare 25.000 kr..
OLA HALLERSTEDT

120309

Tiger Tex en vinnare igen
Efter att ha haft ett litet mellanår 2011 är Tiger Tex åter
en vinnare.
På Axevalla idag höll sjuåringen lekstuga tillsammans
med sin tränare Magnus Jakobsson..
Inför dagens start på Axevalla hade
Tiger Tex inte vunnit lopp sedan
juni 2010 så ett ”äntligen” kan nog
vara på sin plats när han spurtade
till seger i sjunde loppet. Magnus
serverade Supergill-valacken en
riktigt smörresa i rygg på ledaren
och kunde perfekt glida ut i andra
ytter halvvarvet från mål. Jakobsson attackerade sedan i utgången
av slutsvängen och Tiger Tex avgjorde lekande lätt över Axevallas

Tiger Tex går undan till en säker seger på Axevalla.
Foto: Kjell Hedvall

långa upplopp.
- Jag tänkte försöka komma till
ledning men när inte det lyckades
var det inte så mycket att välja på.
Hästen kan göra något bra lopp ibland men är väldigt ojämn och presterar inte alltid som man tycker

han borde, sade Magnus.
Segertiden blev 18,6a/2140 m och
vinsten inbringade 10.000 kr till
ägare och uppfödare Hammarö
Elektronikservice AB.
OLA HALLERSTEDT
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Mayan avlade maiden
I karriärens åttonde start
blev det äntligen seger.
Igår tog Mayan sitt livs första seger när hon spurtade
hem V5-4 på Färjestad.
Med ett par lopp innanför västen
efter kvalet i vintras slog Mayan
till på hemmaplan igår. Tillsammans med sin tränare Magnus

Jakobsson avgjorde hon fjärde
V5-avdelningen utan problem.
Magnus gav sin adept ett riktigt
smörlopp i andra ytter och Gallant Baron-dottern såg rejält
taggad ut genom slutsvängen.
250 kvar fick hon marschorder i
tredjespår och över upploppet avgjorde fyraåringen enkelt på nya
rekordet 15,9a/1640 m. Stall Kul-

lens Gård i Åmål äger och kunde
glädjas åt 25.000 kr i förstapris.
Magnus hade fått segerdefilera
en gång tidigare under kvällen då
han inledde tävlingsdagen genom
att ta en vattentät favoritseger
med Boris Björlins Zievertson
som var fullständigt överlägsen
från ledning.
OLA HALLERSTEDT

120314

120328

Magnus infriade
förväntningarna

Jakobsson inledde Axevallas V4:a

Magnus Jakobsson vann
idag ett av lunchloppen på
Axevalla.
Med Ulf Stenströmers Persos
on Line tog han en komfortabel seger.
Persos on Line har härdats i rikstoton i vinter och något sådant
motstånd ställdes han inte mot
idag. Spelarna hade fullt förtroende för Magns Jakobssons uppsittning och deras pengar var aldrig i förlustfara. Efter en ganska
lugn inledning gled Magnus fram
i andraspår och kunde överta ledningen 1300 meter från mål. Det
blev sedan lugna gatan och Persos on Line höll undan till en säker seger över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

magnus jakobsson inledde tävlingarna på axevalla med on hold.
Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson var
verkligen på plats på Axevalla idag.
Med sina fyra uppsittningar var han nämligen bland
de tre främsta med samtliga.
Det började på bästa sätt med
Seger i den inledande V4-avdelningen. Bakom Berne Gustavssons On Hold tog Magnus en
enkel seger. Efter en lugn inledning hamnade de i andra ytter
men 1300 meter från mål gjorde
Jakobsson en taktisk manöver

då han gled fram utvändigt ledaren. På bortre långsidan kom
favoriten Bodrum Boko i tredjespår och in i slutsvängen tryckte
Magnus gasen i botten. Ledaren
var tidigt slagen och över upploppet kunde Magnus finåka till
seger.
I V4-3 gjorde stallets L.O.L. en
fullt godkänd insats som tvåa då
han fick se sig slagen i spurten
av Valiant Will. Magnus var sedan trea med Top Model i V4-4
och avslutade i femteloppet med
ett andrapris bakom Lucia Play.
OLA HALLERSTEDT

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR
Aslan Doc - Har vi inte haft inne
mer än ett par dagar så jag har
svårt att uttala mig om honom.
Han gick i alla fall rätt så bra ifjol
så det känns spännande.
Candy Man - Tränar på som
vanligt och ligger runt 1.30-farter. Han känns bra för dagen
tycker jag.
Early Choice - Har tagit åt sig
träningen riktigt bra senaste tiden
och vi har kört 1.26 full väg med
henne. Hon blir bättre och bättre
hela tiden och får följa med in till
banan vad det lider.
Macahan Face - Har inte varit
inne så länge . Han är lite slapp i
kroppen och vi har inte kört några farter att tala om än.
Next Love - Har börjat jobba på
efter operation och ser fräsch och
fin ut. Allt verkar bra med honom
för dagen.
Tiffany Uxer - Fortsätter att sköta sig bra och ser jättefin ut för
dagen. Han har gått 1.26 i jobb
och börjar se riktigt bra ut.
Up To Heaven E - Har börjat att
gå lite jobb nu men det är fortfarande en bra bit kvar.

FYRAÅRINGAR
Aroma Grim - Har tränat 1.21
distansen som snabbast och
känns fin tycker jag. Hon startar
på Årjäng på söndag.
Greve E. - Fortsätter att träna på
som han ska och han är kvalklar.
Havanna’s Girl - Har jag inte
haft i träning så länge och vi har
kört något 1.30-jobb som bäst.
Headhunter - Känns jättefin för
dagen och startar nästa gång på
Långfredagen. Jag planerar att
ändra lite på utrustningen till den
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starten och hoppas att det ger en
växel till för jag tycker det finns
mer i honom än vad han har visat.
Mayan - Var bra vid segern senast och startar igen på Årjäng
på söndag. Då har hon tyvärr ett
iskallt läge så vi får ligga lågt den
här gången.
Rite on Dream - Trampade sig
inför en tilltänkt start på Färjestad
och var sedan inte riktigt bra när
vi körde igång henne. Hon är nu
behandlad i ett framknä och är
inte så långt borta från start hoppas jag.
Tiffany Fast Photo - Har haft lite
bekymmer att få till det ordentligt
i travet och springer och slår ihop
så vi har provat olika balanser.
Orkesmässigt är han startklar
men det finns fortfarande lite att
slipa på.
Tyko Marje - Känns jättefin och
jobbar riktigt bra för dagen. Han
årsdebuterar på Årjäng på söndag
och det får bli ett rygglopp första
gången.
Unieme - Börjar släppa till riktigt bra och gör lite comeback på
tisdag. Jag tycker hon borde ha
lite chans direkt.
Yank Dreamcatcher - Är en fin
häst som har börjat träna i 1.40fart. Han känns fräsch och fin för
dagen.

ÄLDRE
Bally’s Smash - Tränar jättebra
för dagen och var anmäld till Årjäng på söndag men kom tyvärr
inte med. Vi försöker igen till
Örebro på torsdag och det här blir
första starten efter kastration vilket blir spännande för han känns
riktigt uppåt.
Blitz - Fick en fraktur i ett knä
och är konvalescent för dagen.
Jag vet inte riktigt hur framtiden

ser ut för hennes del.
Credit Fayline - Känns jättefin i
jobben och startar på Solvalla på
måndag. Tyvärr fick vi spår 12 så
det känns lite tufft att tro på chans
med tanke på att han inte har startat på länge.
Global Kitten - Ska in till banan
för ett tuffare jobb nästa vecka
och tanken är sedan att starta i ett
stolopp på Årjäng den 15:e.
Global Mermaid - Tränar bra
som vanligt och ska ut i årsdebut
på söndag. Jag hoppas hon presterar bra i lopp också.
Köla Olympia - Känns fin för
dagen och var rejäl vid segern
senast. Formen verkar bra så hon
får fortsätta att starta på.
L.O.L. - Gick ok senast och det
kändes som att han skulle vinna i
sista sväng. Jag tror han är bättre
på 1600 m så vi får leta kortlopp
åt honom istället.
Lady’s Photo - Gjorde det helt
ok senast och fick maxutdelning
som trea mot bra hästar. Hon ska
anmälas till Örebro på torsdag
och sedan blir det avel för hennes
del. Hon kommer troligen att betäckas med Scarlet Knight.
Makers Mark - Blev kastrerad
efter senaste starten för jag tyckte inte han brukade sig för fullt i
loppen och han hade låg puls efteråt. Han är även uppkollad utan
att vi hittade några fel så vi får se
om han släpper till nu.
Mill Nitro - Var jag faktiskt jättenöjd med på Axevalla senast.
Det blev helt fel kört och han
spurtade jättebra utan att vara
tom i mål. Planen är att starta honom i långloppet på långfredagen
härnäst.
New El In - Har tränat på ok och
känns bra för dagen. Hon gör
godkända lopp för det mesta och
tanken är att hon ska starta på
Örebro på torsdag.

TRÄNINGSRAPPORTER
Pearsall Amount - Har tränat
jättebra senaste tiden och startar
i Årjäng på söndag. Vi har fått ett
hyggligt läge då så jag är lite optimist.
Princess Wine - Fick ett lopp i
rygg ledaren på Åby senast men
det var inte det rätta trycket i henne och hon hängde även lite på en
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töm till slut. Pulsen var ok efter
loppet så jag misstänker att hon
kan ha haft lite känning så vi får
kolla upp henne.
S.J.’s Survivor - Är åtgärdad efter senaste starten och ska få gå
några jobb innan vi letar lopp.
Han ser fräsch och fin ut för dagen.

Tiger Tex - Har sett ok ut i jobben
och var anmäld till Färjestad idag
men kom inte med. Det känns
som han är lite uppåt för dagen
så vi siktar nu på Långfredagen.
Önas Atlas - Har sett fin ut i jobben men har fått en liten reaktion
efteråt så vi får se om det går att
få ut honom till start.

