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MAGNUS HAR ORDET...
Det är mycket trav för dagen och jag tävlar båda dagar och kvällar så
det är verkligen full fart! Det är inspirerande tycker jag och jag är rätt
så nöjd med mina hästar. De har presterat ganska så bra och överlag
känns de uppåt tycker jag. Tyvärr har det inte varit någon bingo på V75
utan det har varit lite kramp. Det har visserligen blivlit några andraplatser
men On Holds målgalopp igår var väldigt surt för segern var ju klar. Det
är bara att spotta i nävarna och komma igen och man får ju se det som
väldigt positivt att jag har hästar som kan duga i V75.
Nytorp 2/6 2012
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Lady’s Photo slog till på lunchen
Idag var det säsongspremiär
på Åmålstravet.
Magnus Jakobsson visade
att han bemästrar 800-metersbanan väl och tog en
snygg seger med Lady’s
Photo.

ett snyggt schackdrag då han sända
fram sin Lady’s Photo utvändigt ledaren. Där satt han sedan lugn och
trots att Fast Photo-dottern fick gå
större delen av loppet i ”dödens”
avgjorde hon enkelt över upploppet.
- Hon är bra iordning men på förFrån sitt iskalla åttondespår ham- hand såg det svårt ut. Det gick
nade Magnus som väntat i kön sakta en bit i loppet vilket var bra
men efter ett halvvarv gjorde han för vår del och jag försökte hålla

henne så motiverad jag kunde under vägen, förklarade Magnus.
Segertiden blev 16,6a/2480 m och
åttaåringen har snart tjänat 100.000
kr i år i och med dagens förstapris
på 25.000 kr. Stall Eldflamman i
Karlstad är ägare.
OLA HALLERSTEDT

120508

120509

Magnus fixade
andra raka åt
Zivertson

Global Kitten vann 100.000 kr

Magnus Jakobsson och Zivertson fortsätter att skörda
framgångar.
Igår tog fyraåringen karriärens tredje seger i fjärde starten.
Zivertson och Magnus hade spelarnas fulla förtroende på Färjestad
igår och spelades till megafavoriter (13 för 10). Förväntningarna
infriades också med råge och segern blev smått överlägsen efter att
Gidde Palema-sonen tagit hand om
ledningen i första sväng.
- Det här är en riktigt fin häst och
han är väldigt förnuftig med tanke
på sin orutin. Det fanns krafter
sparade idag och det känns som
han kommer att gå en bit, sade
Magnus.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson hade
en fin kväll på Axevalla
igår.
Två kusksegrar inom
V65:an och seger för Global Kitten i ett försök till
Diamantstoet.
Världsrekordhållarinnan hade
fått två lopp innanför västen
och det räckte för att hon skulle
vara segermogen. På Axevalla
spelades hon till favorit i den
avslutande V65-avdelningen
och sjuåringarna infriade förväntningarna. Global Kitten
startade från 20 meters tillägg
och kom iväg bra från start
samtidigt som det streds tufft
om ledningen i täten och första
varvet öppnades efter snabba
14,9. I det läget avancerade
Magnus Jakobsson framåt och
sågs i fjärde ytter varvet kvar.
På bortre långsidan attackerade Global Kitten ånyo och redan i utgången av slutsvängen
hade Striking Sahbra-dottern
kopplat grepp. Hon höll sedan farten bra över Axevallas

långa upplopp och vann säkert på
14,7/2160 m.
- Jag är mycket nöjd med henne,
inte minst då hon tvingades lägga
flera speeder i loppet. Men trots
det stred hon på fint in i mål,
summerade Magnus Jakobsson.
Global Kitten ägs av Stall Striking Income HB som kunde
glädjas åt hennes 14:e seger i
karriären.
Magnus hade dessförinnan även
vunnit V65′s fjärde avdelningen med Berne Gustafssons On
Hold. Efter att ha tagit hand om
ledningen var konkurrenterna
chanslösa att hota Valley Victory-sonen som vann lätt på fina
15,4a/2640 m.
- Jag var aldrig orolig någon
gång, då hästen kändes stark och
fin hela vägen. Han duger nog en
bit ytterligare uppåt i klasserna,
menade Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT
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Credit Fayline i en klass för sig
Credit Fayline har en hysterisk form för dagen.
Idag dundrade sexåringen
runt Färjestadsovalen på
12,6.
Trots att Credit Fayline lottats
till spår längst ut bakom startbilsvingen spelades han till tung

favorit på hemmabanan Färjestad
idag. När bilen släppte fältet laddade Magnus framåt direkt och
kunde smärtfritt ta hand om täten i första sväng. Väl i tät fick
Jakobsson sedan bestämma och
genom slutsvängen tryckte han
gasen i botten. Credit Winnersonen skaffade sig då direkt en

klar ledning och vann till slut
smått överlägset på nya rekordet 12,6a/1640 m. Stall C F HB
i Grums fick glädjas ytterligare
25.000 kr i kassan och Credit
Fayline närmar sig halvmiljonen
insprunget med stormsteg.
OLA HALLERSTEDT

120520

Magnus inledde starkt på Åmål
Magnus Jakobsson tog en
dubbelseger på Åmål igår.
Han startade i ett rasande
tempo och vann de två första loppen.
Först ut var Thomas L Nilssons

Oscar Wild som tog en övertygande seger i ett treåringslopp.
Efter att ha avancerat fram utvändigt ledaren varvet kvar tog Magnus över täten in i slutsvängen
och Zerberus-sonen gick sedan
enkelt undan över upploppet. I

det efterföljande loppet satt Magnus upp bakom Roy Atle NilsenRuuds Najad Ribb. Femåringen
tog hand om ledningen i första
sväng och vann sedan komfortabelt.
OLA HALLERSTEDT

120524

120524

Magnus skrällde
på Örebro

Lätt för Jakobsson och Old Faithful

Magnus Jakobsson levererade en överraskning på
Örebros lunchtrav idag.
Med Henrik Larssons Flicka
Tooma vann han V4-2 till 23
gånger pengarna.
Inför dagens start var Flicka
Tooma segerlös men Magnus
såg till att ändra på det. Efter en
perfekt resa i ryggar attackerade
de i utgången av slutsvängen och
Windsong’s Legacy-dottern avgjorde enkelt över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

Det blev en seger för Magnus Jakobsson på Årjäng
igår.
Med Berne Gustavssons
Old Faithful vann han V5-4.

Faithful fått ett försprång som
han sedan höll ända in i mål.
- Det här är en jättefin häst men
han springer och slår ihop lite
från början men tog i bra sedan så
det blev ledning. Det går inte att
Efter att ha galopperat i årsdebu- köra på speed utan man får köra
ten tillsammans med Tony Wallin i bra tempo, sade Magnus efter
fick nu åter Magnus Jakobsson loppet.
svinga sig upp bakom Old Faith- OLA HALLERSTEDT
ful. Efter en offensiv inledning
tog Magnus hand om ledningen
i första sväng och fick sedan bestämma tempot. Ut på sista bortre
långsidan skruvades farten upp
ordentligt och konkurrenterna
plågades rejält sista 700. I utgången av slutsvängen hade Old
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TREÅRINGAR
Aslan Doc - Tränar på riktigt bra
och har varit in till banan. Han ser
jättefin ut och kvalar på fredag.
Candy Man - Fick en liten reaktion och har fått ta det lugnt en
period. Vi drar igång med jobben
igen till veckan.
Early Choice - Har varit behandlad men är igångsatt igen och ser
riktigt fin ut tycker jag. Det närmar sig kval för hennes del.
Macahan Face - Är stor, tung
och slapp och tränar på i 1.30fart. Han gör det ok i de farterna
men det är mycket jobb kvar med
honom.
Next Love - Är en stor och tung
häst som tränar 1.30. Han har
stått över mycket men gör det
han ska och ser fin ut.
Nordic Illusion - Är en ny häst
som är stor och rejäl och det är
bra driv i henne. Vi har inte kört
några värre tider med henne än
utan hon får följa med in till banan så får vi se vart hon står.
Suncane Harvester - Tränar på
som vanligt men det är inga värre
farter än utan vi ligger mellan
1.28-1.30. Jag tycker hon rör sig
fint och ser bra ut.
Tiffany Uxer - Har vi precis dragit igång efter sin fraktur och han
ser fräsch och fin ut. Han får gå
motion någon vecka innan vi börjar köra snabbjobb igen.
Up To Heaven E - Ser fin ut i jobben och vi ligger runt 1.30-farter
för dagen.

FYRAÅRINGAR
Aroma Grim - Har strulat till det
för sig några gånger och galopperat men hon har känts rätt så
ok. Hon blir dock stressad i starten så jag ska ändra på huvudla-
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get till nästa gång och även köra
med skor så får vi hoppas det går
bättre.
Bruce Boko - Är ny hos mig och
var konvalescent när han kom.
Han ska igång till veckan är det
meningen och det är en fin typ
med intressant stam.
Greve E. - Hade en halsinfektion
senast han startade så han är lite
förlåten för att han inte var lika
bra som gången innan. Han får
nu ta det lugnt någon vecka innan
vi startar igen.
Havanna’s Girl - Har tränat 1.21
som bäst och har sett ok ut i jobben. Hon kvalar på fredag.
Headhunter - Fick en liten reaktion och blev behandlad i ett knä.
Det var dock inte så illa men han
blir borta någon vecka.
Mayan - Har haft lite problem
med brunsten men har annars
tränat bra och känts ok. Nu får vi
hoppas att hon tänker på annat än
att yngla av sig.
Rite on Dream - Hade halsinfektion senast men är frisk nu.
Hon ser fin ut och startar igen på
onsdag och jag hoppas hon gör
hyggligt ifrån sig.
Tiffany Fast Photo - Gick i alla
fall felfritt senast men han har bekymmer att få plats och springer
och slår sig. Därför har han svårt
att växla tempo men han får starta på så får vi se om han blir starkare och spänstigare.
Tyko Marje - VHar full form
och kändes jättestark i finalen
senast. Han kommer att starta på
Östersund nästa helg och står visserligen dumt till i klassen men
jag tror ändå han ska duga rätt så
bra där uppe.
Unieme - Har tränat riktigt bra
igen och ska starta på onsdag. Jag
hoppas hon gör ett bra lopp då.
Yank Dreamcatcher - Har sett
jättefin ut och han har varit in till

banan där vi har kört 1.21 som
bäst. Tanken är att han ska kvala
den 17:e.

ÄLDRE
Bally’s Smash - Gör det ok utan
att glänsa och jag tycker nästan
han borde ha vunnit senast för
att få fullt godkänt. Han tjänar i
alla fall pengar så vi får väl vara
nöjda med det.
Casino Chip - Har sett rätt så
bra ut i jobben men det är inga
värre farter att tala om än. Jag ska
ta med honom in till banan till
veckan och sedan blir det eventuellt kval den 17:e.
Conrads Winner - Är rätt så ny i
träning och blev behandlad direkt
när han kom. Han får ta det lugnt
en månad innan vi sätter igång
honom.
Credit Fayline - Har gjort det
jättebra och var kanonfin senast
på Solvalla. Jag ska ta med honom till V75 till helgen så får vi
hoppas att han får ett bättre spår
än vad han har haft på slutet.
Global Kitten - Gjorde ett bra
lopp senast på Solvalla men det
var nästan omöjligt att ta något
och hon gick 13,3 full väg med
voltstart och det räckte inte ens
till pengar. Jag vet inte riktigt den
fortsatta matchningen men det
vore roligt med framspår någon
gång.
L.O.L. - Var positiv senast tycker
jag och han får fortsätta att starta
på i vanliga lopp.
Lady’s Photo - Håller vi på och
betäcker så det blir lite stopp med
startandet. Hon är ännu inte konstaterat dräktig så vi tränar på och
hon ser bra ut och vi hoppas att
hon tar sig.
Makers Mark - Kvalade i monté
senast och såg jättebra ut. Jag ska
försöka få med honom i den dis-
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ciplinen framöver för jag tror det
kan passa honom fint.
Mill Nitro - Kvalade i monté och
det verkade bra tycker jag. Vi ska
se om vi hittar något passande
lopp under sadel annars får han
gå ut i ett vanligt långlopp.
Mr Winwood - Var vi in till banan och testade lite men jag var
inte helt nöjd så det blev ett besök
hos veterinären och han blev lite
behandlad så vi får ligga lågt ett
tag.
Pearsall Amount - Har det varit
lite småstrul med. Han har känts
stark men har inte riktigt fått travet att fungera helt 100. Vi har
haft en massör på honom och
efter det tycker jag det har känts
riktigt bra. Han är startklar men
jag måste finslipa det sista.

MÅNADSRAPPORT MAJ 2012
Princess Wine - Var inte som
bäst senast och blev behandlad
i ett framknä efter det så det var
anledningen till att hon inte var
sig riktigt lik. Hon får nu en paus
under juni.
S.J.’s Survivor - Var knackig
senast han startade. Han var visserligen fyra då men nu får han
en liten sommarpaus så gör vi ett
sista försök till hösten.
Stora Värmland - Har gått rätt
så bra tycker jag och han var bra i
första starten. Han är fortfarande
lite spänd men skötte sig och gick
felfritt. Om han inte spänner sig
för mycket duger han rätt så bra.
Tiger Tex - Har gjort det rätt så
bra på slutet och känns bra efter
senaste starten. Han ska väl kunna tjäna någon krona under sommaren tycker jag.

ÄNDRINGAR
IN:
Bruce Boko
-08 e. Viking Kronos
Nordic Illusion
-09 e. Kadabra

UT:

Blitz, Global Mermaid, Köla
Olympia, New El In

