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MAGNUS HAR ORDET...
September var en jättefin månad och hästarna har gått bra. Framförallt
var V75-segern på hemmaplan med Global Kitten en höjdare och det
var verkligen roligt att det fungerade igen. Annars rullar det på fint och
det känns att stallet är uppåt över lag och hästarna presterar bra så jag
är nöjd för dagen.
I helgen var jag till Stockholm och besökte Kriterieauktionen. Vi köpte två
hästar men var även med och ropade på några till. De två vi köpte är
redan hos Peter Cederin för uppträning.
Nytorp 1/10 2012

NYHETER

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2012

120906

120906

On Hold höll för
trycket

Storskräll av Magnus på lunchen

On Hold och Magnus Jakobsson skördade stora
framgånger i somras.
Efter en tids vila var de nu
tillbaka och fortsätta sitt
segertåg.
I somras firade Berne Gustavssons On Hold och Magnus Jakobsson stora framgångar tillsammans. Bl.a. vann de två raka
V75-lopp med finalsegern hemma på Färjestad som grädde på
moset. I måndags slog de till igen
när de vann V5-avslutningen på
Mantorp. Efter ett lopp mestadels utvändigt ledaren infriades
favoritskapet utan bekymmer.
- En väldigt stark prestation.
Dels hade han varit borta ett
tag och dessutom dödens. Han
springer och schabblar lite med
travet och galopprisken fanns
där på upploppet även nu, sade
Magnus.

Magnus Jakobsson ställde
till med ett rejält korsdrag
på Örebros V4:a idag.
Tillsammans med Christer Nybergs Texas Flickan
vann han sista avdelningen till 45 gånger pengarna.
Magnus Jakobsson verkar ha bra
tumme med Texas Flickan för på
två starter är de obesegrade. Idag

skrällde de rejält på Örebro till
glada oddset 45,28. Det var rejäl
körning i loppet och när Magnus
attackerade på sista bortre långsidan bet de bra för sexåringen
som svepte till ledning in i slutsvängen. Gidde Palema-dottern
drog sedan undan sista halvvarvet till en lätt seger.
OLA HALLERSTEDT

120907

Varannan Princess Wines

OLA HALLERSTEDT

Princess Wine spurtar till seger. Foto: Sidmakarn.

Princess Wine och Magnus
Jakobsson vinner vartannat lopp för dagen.
Efter en tredjeplats på Färjestad blev de nu en ny seger på Åby igår.
Princess Wine tog två segrar på
Arvikatravet tidigare i sommar
och var mellan det trea på Bjerke. Inför gårdagens start hade
hon en ny tredjeplats och för att
hålla mönstret blev det passande
nog seger. I ett stolopp på Åby
startade sexåringen från bricka
åtta bakom startbilen och Mag-

nus tog sig direkt ner i banan och
hamnade som sista häst. Efter ett
par ledarskiften satt han dock i
tredje-par utvändigt 1400 meter
från mål och in i slutsvängen
hakade han på High Eleven L. i
tredjespår och fick vila i dennes
rygg genom kurvan. In på upploppet attackerade Jakobsson
och Coktail Jet-dottern avslutade bra sista biten till en knapp
seger. Cool Stable i Åmotfors
äger Princess Wine som tjänade
50.000 kronor och segertiden
blev 14,4a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus dubblade på hemmaplan

Global Kitten tog
andra raka

Magnus Jakobsson vinner med Kosmonaut Broline. Foto: Kurt Einevåg.

I fredags körde Färjestadstravet tävlingar Magnus
Jakobsson höll sig väl
framme.
Hemmatränaren noterades för två vattentäta favoritsegrar.
Först ut var Jenny Erikssons
Kosmonaut Broline som ledde
V5:ans andra avdelning från

start till mål. Efter att ha fått bestämma i täten lät Magnus Pine
Chip-sonen sträcka ut sista halvvarvet och segern blev säker. Sedan var det dags för Open House
som även han infriade favoritskapet. Berne Gustavssons femåring var bara bäst och utklassade motståndet vid årets första
seger.
OLA HALLERSTEDT

120911

Magnus tog 80:e årssegern
Magnus Jakobsson gjorde
resan till Dalarna och Rommetravet igår.
Han fick två segrar med sig
hem och har därmed vunnit totalt 80 lopp i år.
Magnus inledde tävlingskvällen genom att vinna första loppet med Roger Walmanns Dark
Chocolate som ledde varje meter
av ett ST-lopp med 50.000 kr till
vinnaren. Kvällens andra seger
kom bakom 21-oddsaren Caroline Song som Magnus körde för

första gången. Från fjärde ytter
sattes attacken in 600 kvar och
sjuåringen var sedan överlägsen
över upploppet.
Från egna stallet startade Pearsall Amount som tappade sina
möjligheter direkt med en startgalopp. Upphämtningen var
dock bra och han gick med full
fart över mål som sexa. Credit
Fayline gjorde ännu en helgjuten insats som knappt slagen
från utvändigt ledaren på fina
11,8a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson gästade Bjerke med en häst igår.
Det blev full pott då han
lekte hem lopp 2 med
egentränade Global Kitten.
Global Kitten får oftast tampas
mot stoeliten men stötte på lite
enklare motstånd igår. På den
norska huvudstadsbanan stod
Striking Sahbra-dottern i en
klass för sig när hon tog andra
raka segern i utklassningsstil.
Ägarna Stall Striking Income
kunde räkna in 40.000 norska
kronor och segertiden blev
14,5/2160 m.
OLA HALLERSTEDT
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Nästan full pott på hemmaplan
Magnus Jakobsson hade
två uppsittningar på Färjestad igår.
Det blev fin utdelning med
en seger och ett andrapris.
Segern kom i V4:ans andra avdelning bakom Berne Gustafssons Thai Katie. Efter ett lopp
i tredje inner gled Jakobsson ut
i andraspår på sista bortre långsidan. 600 kvar attackerade han

i tredjespår och redan vid upploppets början hade Thai Katie
kopplat grepp.
- Hon gick fint idag men man
kan aldrig vara säker utan hon
kan slå av på farten när hon blir
själv. Därför körde jag inget från
början utan jag ville ha rygg
med henne och det går inte att
komma först för tidigt.
Magnus hade sedan ytterligare en seger på gaffeln med Ulf

Stenströmers Son of Tessie som
hade segergreppet kopplat men
blev slagen i sista stegen.
Firma
Jakobsson/Gustafsson
slog sedan till på Örebrotravet
under kvällen då Open House
tog sin andra raka seger.
- Han gick med skor idag och
var inte alls lika fin som senast
så det var med nöd och näppe vi
vann, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

120922

Hattrick för Global Kitten
Global Kitten och Magnus
Jakobsson svarade för en
makalös insats idag.
För tredje året i rad vann
de V75-lopp under Unionstravet på Färjestad.
- Det är otroligt märkligt
egentligen, sade Magnus
efter loppet.
Att Global Kittens höstform har
infunnit sig råder det ingen tvekan om och idag tog hon tredje
raka segern. Tre raka är kanske
inte så jättemärkvärdigt men
att ta tre raka segrar under Unionstravet är närmast en bragd.
Förutsättningarna idag var tuffa
med dubbla tillägg men det klaffade precis så bra som Magnus
önskade sig och när positionerna var intagna satt han fint till i
tredje-par utvändigt. Dryga 1200
meter från mål gav sig Jakobsson iväg i tredjespår och landade
utvändigt ledaren varvet kvar.
Över upploppet avgjorde sedan
Striking Sahbra-dottern enkelt
och landade på 13,9/2180 m.
- Vi hade ett jäkla flyt när de
flesta gick ner invändigt och jag

Global Kitten tar tredje raka segern under Unionstravet. Foto: Claes Kärrstrand.

kunde köra rakt fram i stort sett.
Sedan var tempot så lågt så det
kostade inte så mycket att komma fram till dödens. Hon får en
formtopp vid den här tiden varje
år men man måste ha flyt i sådana här lopp och det hade vi idag,
sade Magnus.
Segern var värd 100.000 kronor
och stall Striking Income kan
konstatera att Global Kitten nu
närmar sig 1,5 miljon insprung-

et.
Förutom segern med Global Kitten vann Magnus ytterligare två
lopp under dagen. Han värmde
upp med en dubbel i ramloppen
innan V75 där han först satte dit
Åke Svanstedts Mad Love och
sedan ledde i stort sett från start
till mål med Christer Erikssons
Odins Pilea.
OLA HALLERSTEDT
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Ny seger för Credit Fayline
Planen var att Credit Fayline skulle ha startat på V75
i lördags.
Nu blev det istället Plan B
och han fick då “trösta sig”
med en seger på Axevalla
igår istället.
Credit Fayline har hittat en härlig formtopp och sexåringen
var taggad till tänderna igår på
Axevalla. I Hästägarepokalen
startade han med 40 meters til�lägg över lång distans och när
positionerna var intagna sågs
han i femte-par utvändigt. Credit Fayline såg mycket laddad
ut och Magnus Jakobsson fick
brottas lite med honom längs vägen. 1200 kvar gav han sig iväg
i tredjespår och Magnus kunde
sedan droppa ner sin häst i an-

Credit Fayline vinner lätt på Axevalla. Foto: Kjell Hedvall

dra ytter ut på slutrundan. Credit
Winner-sonen kunde sedan glida
med i ryggar ända till 300 kvar
då draghjälpen Why Sly tog över
täten. Över upploppet avgjorde
sedan Credit Fayline enkelt och

vann, till synes, obrukad på nya
rekordet 15,4/2680 m. Det var
femte årssegern och förstpriset
uppgick till 40.000 kronor. Äger
gör Stall C F i Grums.
OLA HALLERSTEDT

120926

Magnus och Open House infriade förväntningarna
Magnus Jakobsson noterades för en seger på Åmålstravet igår.
Tillsammans med Berne
Gustafssons Open House
vann han V5-2
Open House har verkligen hittat stilen och tog igår tredje raka
segern. Femåringen spelades till
storfavorit (14 för 10) på Åmål
och förväntningarna infriades med råge. Magnus laddade
framåt från sitt sjundespår och
fick överta ledningen i första
sväng. Han fick sedan bestämma
där framme och lät Open House
sträcka ut rejält sista halvvarvet
varpå Koran-sonen stack undan
till en smått överlägsen seger.
OLA HALLERSTEDT

Open House och Magnus Jakobsson tar en ohotad seger. Foto: Kurt Einevåg

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR
Cognac Sting - Tränar på i fin
stil och vi ligger runt 1.30-1.32
i jobben. Vi nöter på och bygger
styrka.
Don Clerk - Har varit iväg till
Norge och gått ett mönstringslopp och ska iväg en gång till.
Det är en stor och fin häst som ser
intressant ut tycker jag.
Dreamgirl Boko - Är en fin märr
som ligger mellan 1.30-1.35 i
jobben. Hon ser jättefin ut.
Fonrouque Zon - Gör det vi begär i jobben och nu är det styrketräning som gäller för honom en
tid framöver.
Global Patriot - Är en fin häst
som skötte sig bra i premieloppet. Vi ligger runt 1.32 i jobben
och allt ser bra ut.
Global Pearl - Fortsätter att
träna på bra och sköter sig fint.
Vi ligger runt 1.30-1.32-tempo i
jobben.
Mactheman - Ser fortsatt bra ut
och han gör det vi begär av honom. Vi tränar på och ligger mellan 1.30-1.32.
Staro Hangover - Är en fin tjej
som har gått premielopp. Hon
sköter träningen på ett bra sätt
och vi kör runt 1.32 för dagen.

TREÅRINGAR
Aslan Doc - Blev alldeles för het
senast på Färjestad så han kvävde
sig i loppet. Vi får prova lite ny
utrustning och se om han lugnar
ner sig.
Candy Man - Har gått galoppintervaller en period på ca 6-7
veckor så jag ska börja att testa
om han har fått upp ordentlig
styrka.
Early Choice - Kvalade på ett
bra sätt och startar på onsdag.

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2012
Hon kan bli lite väl ivrig ibland
men håller hon sig bara lugn så
är hon en rätt så fin häst. Hon var
ganska okörd i kvalet men det är
lite svårt att veta vad hon kan.
Next Love - Har fortfarande bekymmer med fötterna och är konvalescent för dagen.
Suncane Harvester - Är en fin
häst tycker jag men hon har fått
en spark på ett bakben och får ta
igen sig lite. Annars är hon inte så
långt borta från kval.
Tiffany Uxer - Tränar på rätt så
bra nu igen efter sin reaktion.
Han fick ta igen sig lite men nu
är han igång och tränar för fullt.
Up To Heaven E - Tränar på i bra
stil nu men det är fortfarande en
bit kvar till kval för henne.

FYRAÅRINGAR
Almar - Är ny i träning och är
en riktigt fin häst. Det ska bli intressant att se hur han kan duga
framöver och jag tror det kan bli
riktigt bra.
Dixi Surprise - Skulle ha kvalat
men blev förkyld så vi får vänta
lite med det. Hon har gått kvaltider i träning och jag har kört ett
1.19-jobb med henne.
Greve E. - Satt fast på Örebro senast och startar igen på Åby på
torsdag. Han ser fin ut i jobben så
jag hoppas det ska fungera bra.
Headhunter - Har det varit lite
strul med och han har gjort några starter men galopperat. Han
känns stark men är fram och tillbaka i jobben tycker jag.
Tiffany Fast Photo - Bara hoppar och krånglar så jag vet inte
riktigt vad vi ska hitta på med
honom.
Tyko Marje - Var kanonfin när
han startade på Åby och spurtade
kanon. Han hade dock otur och
blev halt efter loppet och det vi-

sade sig vara en hovbensfraktur.
Det är såklart tråkigt att det blir
tidig vinter för honom och det
blir ingen mer start i år för hans
del utan vi får sikta på våren. Nu
hoppas vi att han läker som han
ska.
Yank Dreamcatcher - Ser fin ut
och ska vara med på Solvalla på
fredag. Han känns bra i jobben så
det blir en intressant start.

ÄLDRE
Conrads Winner - Var jättefin
när han vann idag och var rätt så
okörd så det var positivt.
Credit Fayline - Gör det bra varje gång och han startar igen nästa
torsdag i ett kortlopp på Örebro.
Global Kitten - Har full form för
dagen och vi siktar på Sto-SM
härnäst. Vi får hoppas på ett bra
läge då och hon gör nog inte bort
sig där.
L.O.L. - Ska kvala i monté på
söndag. Vi har testat det i jobben
och det verkar fungera jättebra.
Lady’s Photo - Startar på onsdag och allt ser normalt ut med
henne. Hon har spetsläge då så
jag får prova att trycka av henne
från början för hon gör sina bästa
lopp från ledning.
Mill Nitro - Gör sin sista start för
mig på onsdag och kommer att
bli halvpensionär efter den starten.
Mr Winwood - Kvalade på ett
bra sätt och var rätt så okörd. Han
startar på söndag i Årjäng och
blandar han bara inte ihop benen
så ska han ha skaplig chans.
Night Lie Star - Kvalade på ett bra
sätt på Färjestad med gott om krafter kvar. Han har dåligt med poäng
så vi får se vart vi kan få med honom. Jag ska prova att anmäla till
Solvalla och kommer vi inte med
där har han lopp nästa torsdag.

TRÄNINGSRAPPORTER
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Pearsall Amount - Har jag varit
rätt så nöjd med i loppen trots att
han har fått lite dålig utdelning.
Han känns bra och stark på alla
vis och jag ska anmäla till Färjestad nästa gång för jag tycker
att formen är rätt så bra.
Princess Wine - Startar på torsdag och hon ser normal ut i jobben. Det blev ett hårt lopp men
hon fick i alla fall ett bra läge så
jag hoppas hon kan vara med där
framme någonstans.
S.J.’s Survivor - Ska börja gå lite
lätta jobb nu och han ser fin ut för
dagen.
Stora Värmland - Ska vi anmäla
till ett långlopp på Bjerke nästa
gång så får vi se hur det fungerar
för han är ju inte helt att lita på.
Tiger Tex - Var inte bra senast
han startade och var faktiskt halt
efter loppet. Han har känning någonstans och ska kollas upp.

ÄNDRINGAR
IN:
Almar -08 e. Scarlet Knight
Dreamgirl Boko -10 e. Viking Kronos
Staro Hangover -10 e. Andover Hall

UT:

Blitz, Nordic Illussion
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Foto: Kurt Einevåg & Claes Kärrstrand

