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MAGNUS HAR ORDET...
Formen på hästarna i stallet tycker jag håller i sig rätt så bra och de
löper jämnt. Min egna form är nu också rätt ok och äntligen börjar det
rätta till sig. Det har varit förbaskat drygt och det har hållit i sig i nästan
en månad med lunginflamation och sviter efter det. Det är väldigt skönt
att vara igång igen för stundtals var jag väldigt sliten.
Nytorp 2/5 2012
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120402

Tyko Marje överlägsen i årsdebuten
Igår var det säsongspremiär
på Årjängstravet.
Regerande champion Magnus Jakobsson var givetvis
på plats och noterades för
en seger.

väder med ömsom sol och ömsom
hagelskurar. Det sista nämnde
vräkte ner över Tyko Marje som
från sitt tillägg kom fram fint och
låg perfekt placerade i andra ytter
dryga varvet från mål. På sista bortre långsidan hamnade han sedan
I augusti 2011 tog Tyko Marje två utvändigt ledaren och när Jakobsraka segrar på Årjängstravet och son tryckte till in i slutsvängen
igår var det dags för årsdebut på blåste Rite on Line-sonen till tät.
favoritbanan. Det var riktigt vår- Han länsade sedan undan genom

kurvan och stacka undan till en
smått överlägsen seger på nya rekordet 16,6/2160 m.
- Vi fick en bra löpning men jag
får säga att han var bättre än väntat. Det löste sig väldigt bra och vi
kom fram fint så det vara bara att
köra rakt fram 700 kvar. Det kunde
inte bli bättre, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

120402

Credit Fayline slog till på Solvalla
Magnus Jakobsson gästade
huvudstadsbanan med en
häst ikväll.
Det blev full utdelningen när
Credit Fayline spurtade till
seger i tredje loppet.
Förutsättningarna var allt annat
än bra för Credit Fayline ikväll då
han hade lottats till bricka 12 över
sprinterdistans. Formen var dock
bra och loppet blev kört helt perfekt för sexåringen. Som väntat

hamnade Magnus i kön medans
favoriten Hobnob tog hand om täten. Efter ett halvvarv kom dock en
pigg Digital World upp utvändigt
varpå ledaren aldrig fick dämpa
tempot utan vid varvning stannade klockan på underkant 1.13.
Detta gynnade förstås täthästarna
och Jakobsson kunde glida med i
ryggar genom slutsvängen. In på
upploppet fick Credit Fayline full
anfallsorder och via en rykande avslutning avgjorde Credit Winner-

hingsten i god tid före mål.
- Han har ju tränat som en demon
men från det här läget kunde man
ju inte tro på någon riktig chans.
Nu blev det dock helt perfekt kört
för våran del med bra fart första
varvet och bra ryggar, konstaterade
Magnus.
Segertiden blev nya rekordet
13,0a/1640 m och segern var värd
40.000 kr. Äger gör Stall CF i
Grums.
OLA HALLERSTEDT

120404

Unieme hjälpte Svanstedt bli historisk
Magnus Jakobsson fick lämna återbud till gårdagens
tävlingar på Axevalla p.g.a.
sjukdom.
Någon som inte var ledsen
för det var Åke Svanstedt
som fick köra Unieme till seger i lopp 1.

lens första lopp på Axevalla skulle
det visa sig vara startskottet på en
historisk afton. Svanstedt vann
nämligen sedan även de efterföljande sex loppen och tog alltså
sju raka (!) segrar under kvällen!
Unieme svarade för en rejäl insats
i årsdebuten och segerreceptet var
ledning från start till mål. Pine
När Åke skar mållinjen som vinna- Chip-dottern visade fin styrka och
re med Jakobssons Unieme i kväl- gick undan till en säker seger på

nya rekordet 18,0/2140 m.
- Jag kände att hon var lite entaktad, så jag valde att hålla jämn och
bra fart, sade Åke Svanstedt.
Tal AB äger fyraåringen som tog
karriärens första seger och belönades med 6.000 kr..
OLA HALLERSTEDT
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Magnus avslutade Åbys V65:a
Magnus Jakobsson noterades för en seger på Åbytravet igår.
Med Mountain Dew ledde
han den avslutande V65avdelningen från start till
mål.

Igår fick Magnus Jakobsson låna
Mountain Dew av Färjestadskollegan Stig Sjögren. Det var första gången han satt upp bakom
Fast Photo-dottern som jagade
årets andra seger. Från sitt perfekte andraspår bakom startbilen
tog Magnus hand om ledningen

direkt och fick sedan bestämma.
Utpå slutrundan skruvades farten
upp och i slutsvängen tryckte Jakobsson gasen i botten. Mountain
Dew höll sedan farten bra sista
biten och vann enkelt.
OLA HALLERSTEDT

120415

Fina resultat på Solvalla
Efter ett par dagar i sjuksängen var Magnus Jakobsson igår tillbaka i sulkyn.
Att Jakobsson var laddad
rådde det ingen tvekan om
och resultaten blev därefter.
Från egna stallet hade Magnus
med Credit Fayline som startade
i V75:s andra avdelning. Efter
den snygga segern i årsdebuten
senast var sexåringen nu tillbaka
på brottsplatsen och än en gång
svarade han för en femstjärnig insats. Det blev rejäl körning från
start och när krutröken hade lagt
sig satt favoriten Cantab Sisu i
ledning och Credit Fayline fanns
en bit bak som första häst i andraspår. Trots att han sedan fick gå
restena av loppet utan draghjälp

Med minsta marginal får Credit Fayline se sig slagen i V75-2.
Foto: Lars Jakobsson/Kanal75

avväpnade han ledaren men åkte
dit med minsta möjliga marginal mot Glenn Palema och Åke
Svanstedt.
Magnus rivstaratde annars dagen

då han vann första loppet med
Berne Gustavssons On Hold och
sedan var han fyra med Thai Goldie i V75-6.
OLA HALLERSTEDT

120417

Jakobsson avrundade på hemmaplan
Det blev en seger för Magnus Jakobsson på Färjestad
igår.
Han fick dock vänta till
kvällens sista lopp innan
han fick segerdefilera.
För första gången fick Magnus

igår stifta bekantskap med Jan
Gustafssons Vamp on Line och
det blev ett lyckat möte som slutade med seger. Efter att ha blivit över i tredjespår från början
backade Jakobsson ner Rite on
Line-dottern i fjärde invändigt.
På bortre långsidan kom de ut ett

spår och tog upp jakten på täthästarna. In mot upploppet hade de
fått kontakt och via en bra avslutning avgjorde femåringen säkert
sista biten.
OLA HALLERSTEDT
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120418

Zivertson och Jakobsson överlägsna
Igår gästade Magnus Jakobsson vårt västra grannland.
Det blev en lyckad Momarken-resa med en seger
och två tredjeplatser på tre
uppsittningar.

Efter att ”bara” ha blivit trea i
senaste starten var Zivertson på
jakt efter revansch och det fick
han. Tillsammans med Magnus
ledde han loppet från start till
mål och tog en lätt seger på fina
16,1a/2140 m.

- Han öppnade stabilt och bra och
vi fick sedan en körare på första
långsidan men det bekom honom
inte det minsta utan han bara
gled undan och vann hur lätt som
helst, berömde Magnus.
OLA HALLERSTEDT

120423

Magnus tog dubbel på hemmaplan
Igår fixade Magnus Jakobsson två segrar på hammabanan Färjestad.
Med den dubbeln står han
nu på 30 kusksegrar i år och
närmar sig två miljoner inkört.
Magnus gick ut hårt och vann dagens första uppsittning när han
defilerade hem V5-1 med Berne
Gustafssons Oozing. Efter att ha

gett sig iväg från kön 1100 kvar
kom han fram utvändigt ledaren
knappa halvvarvet från mål. När
denne sedan galopperade 300
kvar gick femåringen undan till
en enkel seger.
- Han var verkligen bra idag och
han höll farten fint, berömde
Magnus.
Dagens mest imponerande prestation stod sedan Trond Andersens Rocky Winner för när han

Unieme och Åke Svanstedt vid segern på Axevalla
Foto: Lars Jakobsson/Kanal75

vann den avslutande V5-avdelningen. Efter en lugn start körde
Magnus tidigt till ledning och sedan släppte Credit Winner-sonen
ingen över bron.
- Det var en upplevelse att få köra
den här hästen och det kändes att
det var en riktig racer, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR
Aslan Doc - Har blivit valack
och ska gå första snabbjobbet
nu i veckan. Jag tycker han har
slappnat av och ser riktigt trevlig
ut så jag tror kastrationen kommer göra honom gott.
Candy Man - Tränar på och ska
gå in till banan vad det lider. Det
är dock fortfarande en bit kvar till
start.
Early Choice - Har tränat på rätt
så bra och närmar sig start även
om det är en bit kvar.
Macahan Face - Har släppt till
riktigt bra på slutet. Det har varit
lite traggligt med spänsten men
vi har kört 1.28 med honom och
det får vi säga är positivt.
Next Love - Har varit nere på
1.32 som bäst. Han är stor och
slapp och har stått över en del
men jag är nöjd med honom. När
det släpper kommer det att bli
bra.
Suncane Harvester - Har inte
varit i träning så länge och är lite
grön. Hon har inte hunnit göra så
mycket än men har gått 1.32 som
bäst. Hon är lite liten men springer i alla fall lätt och fint.
Tiffany Uxer - Fick tyvärr en
fraktur i en kota vilket var synd
för han var rätt så långt kommen.
Det var dock inte så allvarligt så
det blir någon vecka lugnt innan
vi kör på igen.
Up To Heaven E - Har släppt till
riktigt fint och ligger runt 1.32
i jobben. Hon gör det jättebra
tycker jag.

FYRAÅRINGAR
Aroma Grim - Har gjort ett par
starter och var fantastiskt bra i
första starten. Senast var hon tvåa
men var inte riktigt körbar sista
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biten så hon är genomgången och
behandlad i ett knä.
Greve E. - Kvalade på ett bra sätt
och gör debut på måndag. Jag har
lite förhoppningar på honom.
Havanna’s Girl - Har tränat rätt
så bra och närmar sig kval även
om det är någon månad kvar.
Headhunter - Har varit jämn
och bra och har gjort bra lopp
hela året. Han får starta i något
mer vanligt lopp innan vi spänner
båge lite mer hade jag tänkt.
Mayan - Har haft väldigt dåliga
lägen varje gång men har gjort
det man kan begära. Det känns
som att den dagen vi får ett bra
läge kan hon vara med i matchen.
Rite on Dream - Har det varit
lite småstrul med men tanken är
nu att vi ska anmäla till Årjäng
den 11:e.
Tiffany Fast Photo - Startade på
Färjestad senast och då blev det
startgalopp men han kändes riktigt bra efter det och var bättre än
jag vågat hoppas på. Om jag får
iväg honom från början tror jag
han kan duga rätt så bra.
Tyko Marje - Var bra vid segern
men jag var lite besviken på honom senast när han gick i ledning
men inte orkade hålla undan riktigt. Vad det berodde på är svårt
att säga men det är möjligt att
han inte trivs lika bra i spets som
bakifrån. Han känns annars fin
så jag hoppas han ska duga bra
framöver.
Unieme - Är lite entaktad och har
inte fått upp den rätta spänsten
än. Hon travar dock vilket är positivt men det saknas lite fart än
så länge tycker jag.
Yank Dreamcatcher - Tränar
på jättebra men det är kanske
inte riktigt aktuellt att åka in till
banan än utan det blir i slutet av
månaden som han får gå in och
testas.

ÄLDRE
Bally’s Smash - Tycker jag är
bra i ordning och kastrationen
har gjort nytta. Han känns jättefin
och är lite uppåt för dagen.
Blitz - Är skadad och det är bestämt att hon blir fölsto.
Casino Chip - Kom in i början
av veckan och har varit konvalescent men var lite igångsatt. Han
får jobba på så får vi se vad det är
för typ av häst.
Credit Fayline - Har gjort det
bra i alla starter i år tycker jag
och senast blev det en lite för tuff
öppning. Jag siktar på att starta
på Färjestad den 15:e innan vi
provar V75.
Global Kitten - Var jag väldigt
nöjd med på Åby i torsdags och
det känns som hon börjar närma
sig formen. Hon startar igen nästa vecka och får hon bara ett någorlunda lopp är hon säkert med
där framme igen.
Global Mermaid - Har vi beslutat oss för att sluta med och hon
får bli fölsto.
Köla Olympia - Tycker jag ska
kunna bättre än vad hon visar och
hon är inte trött efter loppen. Vi
får prova att lägga om träningen
och lite annat och se om det blir
någon skillnad.
L.O.L. - Var inte som bäst senast
och galopperade i första sväng.
Han är åtgärdad efter det och är
anmäld till Norge nästa vecka så
jag hoppas på en bra prestation.
Lady’s Photo - Har bra form och
är betäckt med Dream Vacation
men jag vet inte om hon är dräktig. Hon känns fräsch och fin så
vi kör så länge vi får.
Makers Mark - Tränar på rätt rejält för dagen och ska få en riktig
träningsperiod. Tanken är att han
kommer ut i månadsskiftet maj/
juni.

TRÄNINGSRAPPORTER
Mill Nitro - Gjorde ett bra lopp
på Åby senast och det blev lite
konstigt kört men han var inte
helt tom i mål. Han har dåligt
med passande lopp för dagen
men jag får försöka leta upp något lämpligt långlopp.
Mr Winwood - Kom nyss in
i träning så jag har inte hunnit
bilda mig någon uppfattning om
honom.
New El In - Är jag inte nöjd med
för dagen. Jag får inte den rätta
orken i henne så vi får se vad vi
hittar på.
Pearsall Amount - Var inte riktigt kurant och fick en genomgång efter senaste starten. Jag
skulle tro att han kommer ut igen
i slutet av månaden.
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Princess Wine - Gjorde ett ok
lopp på Örebro. Jag trodde att
hon skulle hålla undan men vi
fick stryk av en smygkörd häst.
Hon startar igen nästa vecka och
jag hoppas hon ska gå framåt lite
formmässigt.
S.J.’s Survivor - Har jag provat
lite olika balanser på men det har
inte riktigt fallit väl ut. Senast på
Örebro var han spänd och konstig. Han känns stark men får inte
travet att stämma helt 100 tycker
jag.
Stora Värmland - Har tränat på
bra här hemma och ska kvala på
måndag. Det blir spännande att
se hur han fungerar när han kommer till banan med tanke på att
han var väldigt spänd och nervös
ifjol.

Tiger Tex - Åkte på en liten förkylning efter starten på långfredagen men tränar ok för dagen
och får starta på.

ÄNDRINGAR
IN:

Casino Chip
-06 e. Pine Chip
Mr Winwood
-07 e. Goatmals Wood
Stora Värmland
-05 e. Eder
Suncane Harvester
-09 e. Gentel Star

UT:

Önas Atlas

