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MAGNUS HAR ORDET...
Juni var en fantastisk månad och jag tror inte jag har haft någon så bra
månad någon gång tidigare. Som kusk körde jag in nästa 1,3 miljoner
kronor och det är helt sanslöst bra. Det har ju gått väldgit bra på V75
och då händer det ju litegrann också. Det får gärna blir fler månader
som den här! Mina egna hästar tävlar också bra och jag tycker att allt
fungerar för dagen.
Nytorp 1/7 2012
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Stora Värmland krossade motståndet
Stora Värmland drog till
Närke och Lindesberg på
nationaldagen.
Han visade ingen pardon
när han manglade sönder
motståndet i V5-2.
Ett lopp innanför västen var

allt som behövdes innan Stora
Värmland var redo för stordåd.
Sjuåringen startade med 60 meters tillägg och Magnus Jakobsson laddade framåt direkt. Det
blev ett jobbigt första varv där
Stora Värmland tågade runt hela
fältet och ut på slutrundan satt

han i ledning. Eder-sonen höll
sedan farten bra sista kilometern
och vann ohotad på nya rekordet
29,9/2200 m. Anders Eliasson m
fl äger Stora Värmland som belönades med 15.000 kr.
OLA HALLERSTEDT

120607

Revansch för Berne och Magnus

Magnus Jakobsso och On Hold skär mållinjen som vinnare på Bollnäs.
Foto: Claes Kärrstrand/Kanal75

Efter den snöpliga målgaloppen med On Hold på
V75 i lördags fick Magnus
Jakobsson och Berne Gustavsson lite revansch igår.
Med Oozing vann Jakobsson Klass I-försöket under
Bollnäs V86-tävlingar.

Från sitt innerspår hade Magnus inga problem att fånga upp
konkurrenterna och ta hand om
ledningen. Han fick sedan bestämma i täten första varvet och
sedan skruvades farten successivt upp. Varenne-sonen stånkade på i lite trög stil men vann

säkert till slut.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus tog dubbel på V75
Magnus Jakobsson tog en
gruvlig V75-revansch idag.
Efter förra veckans snöpliga
galopp slog han till med en
dubbelseger.
- Det känns ju så klart fantastiskt roligt, sade Magnus.
Tyko Marje var ytterst nära att
spurta hem ett V75-lopp på Örebro för en månad sedan och idag
räckte spurten ända fram. Fyraåringen hamnde en bit bak i kön
från sitt bakspår och Jakobsson
kunde haka på i ryggar genom
slutsvängen. När Rite on Linesonen sedan fick anfallsorder in
på upploppet avslutade han ruggigt snabbt och avgjorde säkert
sista biten.
- Vi hamnade ju en bit bak och
han travade bara sådär och var
faktiskt på väg att hoppa flera
gånger. Varvet kvar var det nära
galopp och då gick jag ner på
innern och ut igen i sista sväng.
Han schabblade med travet runt
hela svängen men bet i som attan
in på rakan och vann lätt till slut.
Han kan bättre än han visade idag
men visade en väldigt bra skalle
som höll sig i trav, konstaterade
Magnus.
Mitt i skogen HB, Karlstad äger
Tyko Marje och kunde glädjas
åt förstapriset på 100.000 kronor. Segertiden blev nya rekordet
12,9a/1640 m.
Innan segern med Tyko Marje
hade Magnus även vunnit V752 med snackhästen från förra
veckan, On Hold. Det började
dock illa då Valley Victor-sonen
galopperade direkt och tappade
mycket. Det blev dock ändå perfekt då det kördes tufft i ledningen vilket On Hold kunde profitera

Tyko Marje spurtar till en enkel seger.
Foto: Claes Kärrstrand/Kanal75

Trots en inledande galopp kom On Hold tillbaka och vann loppet.
Foto: Claes Kärrstrand/Kanal75

på då han kom tillbaka och vann
loppet.
- Han blev lite bakrädd bakom
bilen. Westholm laddade med sin
häst och då blev han lite skraj så
han slog ihop. Jag försökte hålla
i men till slut gick det inte att
rädda. Vi blev sedan hjälpta av
att det gick fort första varvet och
hästen svarade för en fantastisk
prestation som vann med den galoppen, berömde Magnus.
Om allt blev rätt med de två vinnarna så stämde inte mycket med
Magnus tredje V75-uppsittning,
Credit Fayline. Det började dock
bra när han höll ledningen samtidigt som favoriten galopperade

bort sig men sedan släppte Magnus ifrån sig spetsen och blev
kvar utvändigt, varpå Credit Fayline tröttnade.
- Det blev en missbedömning och
jag var helt 100 på att Ulf Ohlsson skulle släppa tillbaka. Jag
hade kört rejält från start och när
han sedan kom i full fart var det
lika bra att släppa och runda den
istället för att svara och lägga en
speed till. Nu svarade han ledningen, vilket var väldgit förvånande och vi kom sedan inte ner
i rygg igen så allt blev fel, förklarade, en trots allt, nöjd Magnus
Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT
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Trippel till Magnus
på hemmaplan

Magnus fixade Global Ninjas första

Magnus Jakobsson noterades för hela tre segrar på
Färjestad igår.
Efter halva tävlingsdagen
var Magnus segerlös med
sedan lades överväxeln i.
Först ut i Jakobssons trippel var
storfavoriten Zivertson som var
tillbaka efter en liten paus. Boris
Björlins supertalang tog hand om
ledningen in i första sväng och
vann sedan lekande lätt. Det var
fyraåringens fjärde seger i sjätte
starten.
I V5-avslutningen satt Magnus
sedan upp bakom Helena Edlunds Global Limit. Pine Chipdottern fick ett avvaktande lopp
i kön medan det kördes rejält i
täten och varvet öppnades efter
1.15. På bortre långsidan hakade
Jakobsson på i tredjespår och in
på upploppet var segergreppet
kopplat.
Magnus fullbordade trippeln när
han vann dagens sista lopp med
Jonny Bergqvists Avellino. Inför
dagen start var valacken segerlös
i 17 starter men fick nu äntligen
ta karriärens första seger.
OLA HALLERSTEDT

Global Ninja avlägger maiden tillsammans med Magnus Jakobbson på Axevalla.
Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson och
Berne Gustavsson tar nya
segrar tillsammans.
Igår fick Global Ninja segerdefilera för första gången i karriären efter att hon
vunnit på Axevalla.
Magnus gav fyraåringen en fin
resa och från sitt tillägg hamnade
de perfekt till i andra utvändigt.

På sista bortre långsidan började
köhästarna att röra på sig och
då attackerade Jakobsson i tredjespår. Global Ninja kom fram
utvändigt ledaren 300 kvar och
redan i början av Axevallas långa
upplopp hade hon kopplat grepp.
Offshore Dream-dottern höll sedan farten bra sista biten och
vann knappt men säkert.
OLA HALLERSTEDT

120624

Magnus skrällde i Midsommarloppet
Igår bjöd Magnus Jakobsson på en riktig överraskning på Lindesberg.
Med Björn Linders Golden
Sid vann han dagens huvudlopp ”Midsommarloppet” med 75.000 kr i förstapris.

drog sedan på i ett ganska bra
tempo. Ut på slutrundan fick han
sällskap av Viking S.S. och då
ökades farten ytterligare. Konkurrenterna plågades sedan rejält
på bortre långsidan och de två
täthästarna fick ett par längder.
Golden Sid höll sedan farten bra
sista halvvarvet och vann säkert.

Från springspår tog Magnus hand
om ledningen i första sväng och

OLA HALLERSTEDT
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Pearsall Amount vann Hästägareföreningens Silverpris

Nöjda hästägare efter Pearsall Amounts seger.
Foto: Ola Hallerstedt

Magnus Jakobsson bjöd på
en riktigt thriller i V5-finalen
på Arvika igår.
Slutet blev dock lyckligt
när han spurtade till seger
med egentränade Pearsall
Amount.
Pearsall Amount spelades till stor
favorit (18 för 10) i den avslutande V5-avdelningen, Hästägareföreningens Silverpris, på Arvika
igår. Från springspår öppnade
sexåringen bra men kunde inte ta
sig förbi invändiga Jane Torwill
och då valde Jakobsson att glida
ner i tredje-par invändigt. Där
satt han sedan ”i säcken” och det
såg länge mörkt ut för Pearsall
Amount. Mitt i slutsvängen kom
dock luckan och när Magnus attackerade 200 kvar var det långt
fram till täten. Pearsall Hanoversonen levererade dock en finish
av bästa märke och kunde avgöra knappt men säkert sista biten
på 16,7/2500 m. KB Jobbhästen
äger och får nu vårda det klas-

Pearsall Amounts ägare beundrar det stilliga vandringspriset.
Foto: Ola Hallerstedt

siska Silverpriset i ett år.
Om det var dramatiskt vid Pearsall Amouts seger så var det inget
emot när Magnus vann det föregående loppet med Zivertson.
För det första så började det med
en rejäl startgalopp. Magnus körde sedan snyggt invändigt och

kunde komma ut i ryggar i sista
sväng. Zivertson avslutade sedan
bra som tvåa bakom My Account,
som dock diskades för trängning,
varpå segern gick till Jakobsson.
En spännande dag på jobbet för
Magnus!
OLA HALLERSTEDT
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Magnus och
Yrgubben vann
på Åmål

Credit Fayline dansade barfota

Magnus Jakobsson noterades för en seger på Åmålstravet igår.
Med Stefan Björkvalls Yrgubben vann han V5:s andra avdelning.
Efter en bra värmning blev det
ett riktigt skrik på Yrgubben som
spelades till andrahandsfavorit.
Det började dock illa när Moe
Odin-sonen kastade sig i galopp
när startbilen släppte fältet. Magnus lyckades dock få honom i rätt
gångart snabb så de fick tredje invändigt. I slutsvängen hittade Jakobsson ut och efter en bra slutspurt avgjorde Yrgubben säkert.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson och
Credit Fayline bjöd på en
riktig show igår.
På Örebrotravet dansade
sexåringen runt banan på
fina 13,8 full väg med voltstart.
Igår var det dags för ett litet test
när Credit Fayline skulle gå barfota runt om för andra gången i
karriären. Vid första försöket, på
V75 i Årjäng ifjol, blev det galopp men det var då även första
gången Magnus ryckte bomullen så han trodde att det blev lite
för mycket den gången. Trots att
det står noterat att han gick utan
skor på Östersund var så inte fallet, men igår blev det däremot
barfotakörning. Eller barfotadans
snarare. Credit Fayline fullkomligt flög fram utan skor på föt-

terna och utklassade motståndet
efter att Jakobsson tagit hand om
ledningen i in i första sväng.
- Jag misstänkte att det skulle bli
bra, men man vet ju aldrig säkert.
Jag hade 11,5 sista varvet och då
körde jag inte ens för fullt, utan
jag släppte bara iväg honom. Han
var fin när han gick 11,7 på Solvalla men nu kändes det att det
var en växel till och det gick väldigt lätt för honom, sade en lyrisk
tränare.
Stall C F i Grums äger Credit
Winner-sonen som belönades
med 20.000 kr och nu är siktet
inställt mot V75 på Årjäng om
drygt två veckor.
- Tanken är att starta honom i
Bronsdivisionen och jag hoppas
att poängen räcker, avslutade Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT
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120629

Magnus fällde storfavoriten

Martina utsedd till
Månadens
Hästskötare

Magnus Jakobsson levererade en liten överraskning
på Axevalla igår.
Tillsammans med Urban
Erikssons Mind Your Head
tvålade han till omgångens
största favorit, Coco Chip.
Åke Svanstedt och Coco Chip
var streckade på 95% av alla inlämnade V4-system så många
spelare var nog inte så nöjda med
Magnus Jakobsson som fällde
storfavoriten. Med Mind Your
Heda hakade han på i rygg på
Svanstedt och över upploppet
avgjorde Gävlehästen utan problem.

- Jag ville locka ut Svanstedt varvet kvar och det lyckades ju och
när jag sedan började köra på riktigt med min häst bet det bra så i
början av upploppet kände jag att
vi skulle vinna, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

Kommunal Västra Svealand
och Färjestads Travsällskap
utser varje månad ”Månadens hästskötare”.
Senaste pristagaren att hedras är Martina Lunde, anställd hos Magnus Jakobsson
Om du vill läsa mer om Martina,
besök Färjestadstravets hemsida:
www.farjestadstravet.se
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Hemmajubel för Magnus på V75

Nöjda hästägare efter Pearsall Amounts seger.
Foto: Ola Hallerstedt

Berne Gustavsson, On Hold och Magnus Jakobsson efter segern.
Foto: Claes Kärrstrand/Kanal75

Magnus Jakobsson fortsätter att skörda framgångar
på V75.
Igår tog han tredje segern
för månaden då han vann
Klass II-finalen med Berne
Gustavssons On Hold.
Magnus Jakobssons segertåg på
V75 fortsätter. Hans bundsförvant
den här lördagen var On Hold och
slagfältet hemmabanan Färjestad.
Femåringen kunde som väntat
inte vara med i startrustningen
men Jakobsson placerade honom
fint till i tredje-par utvändigt. På
sista bortre långsidan hakade de
på Arazi Boko i tredjespår och i
slutsvängen tog denne över täten
från favoriten Added Power. On
Hold hade då en bit fram till täten
men in på upploppet hade Valley

On Hold och Magnus Jakobsson avgör Klass II-finalen enkelt.
Foto: Claes Kärrstrand/Kanal75

Victor-sonen fått upp ångan ordentligt och avgjorde säkert sista
biten.
- Det kan inte bli så mycket bättre
än så här med hemmaplan och finalseger. In på upploppet såg jag

att Örjans häst började att mattas
av och jag vet ju att min går ända
in i mål, så det kändes bra, sade
en glad Magnus i vinnartribunen.
OLA HALLERSTEDT
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TREÅRINGAR
Aslan Doc - Har gjort en start
och skötte sig bra tycker jag. Han
var lugn och fin och gjorde ett bra
lopp och det var heller inte helt
tomt i mål. Det ser positivt ut för
honom.
Candy Man - Får ta det lite lugnt
för dagen. Han var behandlad
och vi körde igång honom men
han var inte riktigt bra så han får
en månads uppehåll.
Early Choice - Har varit inne
till banan och gått 1.21. Hon ska
kvala på Färjestad när de drar
igång igen.
Macahan Face - Har varit nere
på 1.28 och tränar på i de tiderna.
Han gör det han ska och sköter
sig.
Next Love - Går 1.28 i jobben
för dagen och sköter sig utan anmärkning.
Nordic Illusion - Har varit in
till banan ett par gånger och gått
1.21 som bäst. Det blir kval nästa
tävlingsdag på Färjestad.
Suncane Harvester - Har gått
1.25 som bäst men fick lite känning i en harhas så vi fick bränna
den. Det är inget allvarligt men
hon får ta det lugnt någon vecka
innan vi kör igen. Hon utvecklas
fint.
Tiffany Uxer - Har börjat gå
snabbjobb igen efter sin konvalescentperiod och det ser bra ut för
dagen.
Up To Heaven E - Tränar på
mellan 1.28-1.30 för dagen och
allt verkar bra med henne.

FYRAÅRINGAR
Bruce Boko - Har börjat gå
snabbjobb och vi har kört 1.321.33 som snabbast. Han ser fräsch
och fin ut och det är det viktigaste
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för hans del nu.
Dixi Surprise - Har varit inne till
banan en gång och gått 1.25 som
bäst. Hon var ok på det och skötte
sig bra men behöver lite mer jobb
innan det blir aktuellt med kval.
Greve E. - Hade halsinfektion i
senaste starten och fick ta igen
sig en stund efter det. Det tar någon vecka innan han kommer ut
till start igen.
Havanna’s Girl - Har haft otur
och blivit sparkad i hagen. Hon
hade tränat 1.22 innan det och vi
ska försöka kvala framöver.
Headhunter - Fick en liten paus
men tränar för fullt nu igen. Han
kommer ut till start om någon
vecka.
Mayan - Hade vi tänkt att starta i
fredags men hon kändes inte helt
ok i senaste jobbet så hon blev
behandlad istället. Hon kommer
förhoppningsvis ut om någon
vecka.
Rite on Dream - Fick ta igen sig
efter senaste starten på Lindesberg då hon inte var som bäst.
Det blir därför lugnt för henne
någon vecka.
Tiffany Fast Photo - Galopperade tyvärr i sista sväng i senaste
starten. Han är lite tråkig i gången men vi tar nya tag.
Tyko Marje - Har gjort det bar
tycker jag. Jag trodde han skulle
kunna utmana i V75-finalen senast men det lät i halsen på honom efter mål så vi får kolla upp
honom.
Unieme - Hoppade tyvärr i senaste starten och hon kan vara
lite svår när hon ska accelerera.
Vi tar nya tag.
Yank Dreamcatcher - Var jag
väldigt nöjd med i kvalet och jag
har tänkt att starta honom på Årjäng under V75-dagen den 14:e.
Det är en fin häst som har utvecklats bra på slutet.

ÄLDRE
Bally’s Smash - Var lite tjock
i ett ben efter senaste starten så
han har fått ta det lite lugnt och vi
får avvakta lite.
Casino Chip - Kvalade för någon vecka sedan men jag tyckte
han tappade spänsten till slut så
vi kollade upp honom och han är
behandlad i framknäna. Han får
därför ta det lite lugnt innan vi
startar.
Conrads Winner - Har gått ett
par snabbjobb och känns jättefin
tycker jag. Det ska bli spännande
att se vad han kan prestera.
Credit Fayline - Var väldigt bra
senast när jag körde honom barfota och jag ska försöka få med
honom i V75 på Årjäng den 14:e.
Jag hoppas poängen räcker för
det kändes att barfotakörningen
gjorde honom gott.
Global Kitten - Var jag jättenöjd
med på Åby då hon gjorde ett
kanonlopp och hon gick väldigt
fort till slut. Formen är bra och
nu siktar vi på Stoeliten i Årjäng.
L.O.L. - Satt fast med allt sparat
senast och kändes jättebra. Han
har full form för dagen och vi får
försöka starta på.
Lady’s Photo - Har det blivit lite
si och så med både tävlande och
träning för p.g.a. betäckning. Vi
vet ännu inte om hon är dräktig
men tanken är att hon ska tävla
några månader till.
Makers Mark - Hoppade i starten senast och han är väldigt svår
med voltstart så det var ingen
överraskning. Han fick ändå
pengar så det var ok.
Mill Nitro - Skulle ha startat i
tisdags men hade en halsinfektion så han får bli frisk innan vi
provar igen.
Mr Winwood - Tränar på för

TRÄNINGSRAPPORTER
full igen och ska in till banan till
veckan. Det är lite kvar att jobba
på innan vi startar.
Night Lie Star - Har vi inte haft
så länge men allt verkar ok. Han
ska gå första snabbjobbet till
veckan.
Pearsall Amount - Var bra vid
segern senast på Arvika och han
kommer mer och mer. Jag hoppas
han kan komma tillbaka till den
fina formen han hade i höstas.
Princess Wine - VVar lite sliten
efter Solvallastarten men har tränat på och känns riktigt fin i jobben nu. Jag ska anmäla när jag
hittar något lämpligt lopp.
Stora Värmland - Sträckte sig
efter senaste starten. Han har gått
ett snabbjobb efter det och var
ohalt då så vi siktar på start i ett
långlopp på Årjäng den 13:e.
Tiger Tex - Kämpar på och har
gjort det helt ok på slutet. Han får
fortsätta att starta i lämpliga lopp.

ÄNDRINGAR
IN:
Dixi Surprise
-08 e. Gidde Palema
Night Lie Star
-06 e. Ride the Night

UT:

Aroma Grim, S.J.’s Survivor
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