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MAGNUS HAR ORDET...
Tänk att det blev ännu en rekordmånad! Det har gått helt sanslöst bra
och det kunde man ju aldrig drömma om att det skulle ske i oktober.
Framförallt är det de egna hästarna som har gått bra och det är verkligen inspirerande. Global Kitten har ju varit fantastisk med dels seger i
Sto-SM och sedan gjorde hon en fantastisk prestation när hon mötte eliten för första gången i Danmark nu senast. Hon gjorde det på ett väldigt
bra sätt då och det var full fart ända in i mål.
Nytorp 1/11 2012
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Conrads Winner
tillbaka i hetluften

Magnus och Sir Chic överraskade

Magnus Jakobsson hade
en fin kväll på Örebrotravet igår.
Två segrar, ett andra- och
ett femtepris blev det på
kvällens fyra styrningar.
- Det var maximal utdelning får jag säga, sammanfattade Magnus.
Igår gjorde Conrads Winner comeback på tävlingsbanan efter
nästan fem månaders frånvaro
och tillsammans med sin ägare
och tränare Magnus Jakobsson
tog han en säker. Från sitt bakspår kom Jakobsson bra igenom
från början och hittade tredjepar utvändigt. 800 meter från
mål hakade han på i tredjespår
och kom fram utvändigt ledaren
in i slutsvängen. Vid upploppets
början kopplade Credit Winnersonen grepp och gick undan till
en enkel seger på nya rekordet
17,4a/2100 m.
- Han kändes jättefin idag och
var närmast okörd, berömde
Magnus, sade Magnus.
Innan segern med Conrads Winner hade Magnus även vunnit
V65-5 med Stenströmers Nestor
Gel. Efter en resa i andra ytter
attackerade Jakobsson 300 kvar
och över upploppet avgjorde
Axevalla-valacken säkert.
OLA HALLERSTEDT

Det blev en seger för Magnus på Färjestadstravet
igår.
Med Jörgen Nordquists Sir
Chic vann Jakobsson V5-2
till dryga 12 gånger pengarna.
Sir Chic gjorde första starten
för året igår och hade alltså varit borta från tävlingsovalen i

10 månader. Tränare Nordquists
hade dock ställt i ordning ordentligt och femåringen spurtade till en lätt seger efter en snygg
styrning av Magnus.
Stallets egna Lady’s Photo svarade för en fullt godkänd insats
som tvåa från ledning, slagen av
Berne Gustavssons Thai Goldie.
OLA HALLERSTEDT

121009

Pearsall Amount fällde allt

Peter Ådefors intervjuas efter segern med Pearsall Amount. Foto: Kurt Einevåg.

Magnus Jakobsson hade
en häst till start på hemmabanan Färjestad igår.
Det blev full pott då Pearsall Amount spurtade hem
V4:ans andra avdelning.
Magnus själv satt på botbänken
så det var Peter Ådefors som
fick sköta tömmarna bakom sexåringen. När startbilen släppte
fältet öppnade Pearsall Amount
bra men kunde inte svara ut Daniella Street in i första sväng och
hamnade sedan som tredje häst
på innerspår. Där såg det sedan
ut som att han skulle bli kvar
men mitt i slutsvängen hittade
Ådefors ut ett spår. I utgången
av slutsvängen uppenbarade
sig sedan luckan men det var i
det läget mycket långt fram till

ledande Takeachancewithme.
Denne fick dock problem med
aktionen över upploppet samtidigt som Pearsall Amount formligen flög lågt och speedade till
en säker seger.
- Jag hade hoppats få ledningen
men tyvärr blev vi av med den
och sedan såg det väldigt mörkt
ut. I utgången av sista sväng löste sig dock allting och han gick
fantastiskt till slut. Han fick upp
sådan fruktansvärd fart direkt så
jag trodde vi skulle hinna fram,
sade Peter Ådefors.
Det var Pearsall Hanover-sonens
fjärde seger i årets tionde start
och han ståtar med fina 40% i
segerprocent i år. KB Jobbhästen äger och kunde glädjas åt
25.000 kr i första pris.
OLA HALLERSTEDT
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Credit Fayline imponerade
Credit Fayline höll stor
uppvisning när han vann
V65-finalen på Örebro igår.
Tillsammans med sin tränare Magnus Jakobsson
utklassade han motståndet.
Sexåringen har formen helt i
zenit och svarade för en mäk-

tig prestation vid andra raka
segern. Från brick 12 hamnade
Credit Fayline som väntat i kön
och flera konkurrenter blev även
hängande i tredjespår. På bortre
långsidan attackerade Magnus
i fjärdespår och rundade från
sista till första häst på ett par
hundra meter. In i slutsvängen
tog Credit Winner-sonen över

befälet och Jakobsson lät honom
sträcka ut rejält sista halvvarvet.
Segern blev smått överlägsen
på 12,7a/1609 m. I och med de
40.000 kronor han nu tjänade har
Credit Fayline passerat 300.000
kr insprunget i år.
OLA HALLERSTEDT

121013

Andra raka för Conrads Winner

Conrads Winner håller undan till en säker seger. Foto: Kurt Einevåg.

Conrads Winner är alltjämnt obesegrad för Magnus Jakobsson.
Igår gjorde han sin andra
start för Färjestadstränaren
och även nu blev det seger.
Magnus gästade Åmåls lunchtävlingar igår och fick med sig
två segrar hem. Han började

med egentränade och ägda Conrads Winner i V4:ans fjärde avdelning. Från sitt innerspår höll
han planenligt ledningen men
efter ett knappt halvvarv tog sig
Credit Winner-sonen en kort galopp och blev av med täten. Jakobsson kunde dock glida ut och
återta kommandot vid varvning
och Conrads Winner höll sedan
säkert undan över upploppet. Se-

gern var värd 35.000 kronor och
togs på tiden 17,5g/2080 m.
Magnus slog sedan till med
Rune Stenéns Dream of Success. Jakobsson avvaktade som
fjärde häst men klev fram utvändigt ledaren ut på slutrundan. 12-åringen avgjorde sedan
säkert sista biten till årets första
seger.
OLA HALLERSTEDT
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Global Kitten vann Sto-SM!

Global Kitten avslutar sylvasst på openstretch och avgöra Sto-SM. Foto: Lars Jakobsson

Idag tog Magnus Jakobsson karriärens största triumf.
Tillsammans med Global
Kitten vann han Svenskt
Mästerskap för ston på
Åby.
- Det är solklart min största
seger i karriären, fastslog
Magnus efter loppet.
Ifjol slutade Global Kitten tvåa i
sto-SM bakom Dileva Käll men
i år fick hon sätta pricken över

i:et efter ett, minst sagt, rafflande
lopp. Efter ett oerhört dramatiskt
upplopp lyckades Global Kitten
sätta nosen först och kan nu titulera sig Svensk Mästarinna.
- Idag var det stolpe in och det
var jätteroligt att det fungerade.
Jag tyckte vi vann lätt men det är
svårt att få riktigt koll när man
kommer inifrån. Men jag var rätt
så säker. Tänk om vi hade torskat igen på målfoto, då hade jag
blivit knäckt, sade Magnus som
själv får berätta hur han upplev-

Svenska Mästarinnan segerdefilerar. Foto: Lars Jakobsson

de loppet:
- Jag visste på förhand att det
inte var någon idé att vara med
från start, i och med att hon inte
är så startsnabb, och i så fall riskerade vi att få dödens och då
hade det absolut inte gått. Hon
är betydligt bättre invändigt och
kan vara riktigt vass på speed
så jag hade helt klart för mig att
komma ner till sargen till vilket pris som helst. Det var även
därför jag satt kvar invändigt på
sista bortre långsidan, för jag vet
vad hon kan gå med sådana lopp.
I sista sväng hände något märkligt då flera hästar plötsligt galopperade och det öppnade sig
för Magnus och Global Kitten.
- Då kände jag att det fanns en
möjlighet och hon gick oerhört
fort. Hon avslutade enormt bra
över upploppet och jag tyckte,
som sagt, att vi vann lätt.
Segern var värd 600.000 kronor och i och med det passerade
nu Global Kitten 2 miljoner insprunget. Stall Striking Income
i Karlstad äger sjuåringen som
tog karriären 18:e seger.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus tog
dubbel på
hemmaplan

Lätt för Magnus och Global Ninja

Magnus Jakobsson hade
en bra dag i regnet på Färjestad igår.
Det blev två segrar för
hemmatränaren som snart
har passerat 100 årssegrar.
Magnus avslutade V5-omgången genom att vinna de två sista
avdelningarna och först ut var
Berne Gustafssons Thai Goldie.
Storfavoriten, spelad till 13 för
10, infriade förväntningarna och
vann lekande lätt sedan Jakobsson kört till ledning ur första
sväng.
- Hon hade lite bekymmer med
travet tidigare men nu är hon
hur bra som helst. Idag var hon
väldigt pigg och fin och det blev
bekvämt.
Sedan svingade sig Magnus upp
i sulkyn bakom Susanne Richters Fritiof Piraten. Från bricka
12 hamnade de sist utvändigt
och 800 meter från mål gick de
med i ryggar. När Jakobsson
sedan ställde på i fjärdespår genom slutsvängen bet det bra och
Andover Hall-sonen avgjorde
enkelt över upploppet.
Magnus hade dessförinnan startat egentränade Almar och de
såg ut att gå mot seger sedan
fyraåringen tagit över ledningen
ut på sista bortre långsidan. Han
blev dock infångad av favoriten
Ailla Boko i sista stegen.
- Jag trodde vi skulle vinna men
han släppte grejerna när han
kom först redan 700 kvar och då
tänkte jag att det blir långt till
mål. Han var inte speciellt trött
så det var nog lite orutin.
OLA HALLERSTEDT

Magnus och Global Ninja tar en enkel seger. Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson och
Global Ninja spelades till
tunga favoriten på Axevalla igår.
Berne Gustasfssons sexåring infriade förväntningarna och tog en säker seger.
Det blev en “promenad i parken” för Global Ninja och Mag-

nus igår. Efter att ha blivit släppt
till ledning i första sväng fick Jakobsson bestämma där framme
och över upploppet gick Offshore Dream-dottern undan till en
lätt seger. I och med gårdagens
vinst återstår nu bara en “pinne”
till kuskseger nummer 100 i år.
OLA HALLERSTEDT

121020

Magnus tog årets 100:e seger

Igår nådde Magnus en liten milstolpe för året.
På Romme skrällde han
med Earl Grey och tog därmed seger nummer 100.
Magnus fick rycka in som ersättare för Färjestadskollegan Dagfinn Aarum bakom Earl Grey

och tackade för förtroendet genom att lotsa honom till vinst.
Femåringen hade inför gårdagens start vunnit ett lopp på 22
starter och efter ett perfekt lopp
i rygg på ledaren fick han nu
dubbla sitt segerantal.
OLA HALLERSTEDT
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121030

Global Kitten tvåa i N.J.Koster Memorial
Magnus Jakobsson gjorde
resan till Danmark och Köpenhamn i söndags.
Tillsammans med Global
Kitten slutade han tvåa på
Lunden i N.J.Koster Memorial.
Global Kitten fortsätter att leverera och tog igår en hedrande
andraplats i tuff konkurrens när
N.J.Koster Memorial avgjordes
på den danska huvudstadsbanan.
Loppet vanns av Ulf Stenströmers Noras Bean men bakom
honom tassade Global Kitten in
som tvåa. Andrapriset var värt
drygt 120.000 kronor och därmed passerade sjuåringen 1 miljon insprunget i år.

Global Kitten svarade för ett topplopp i Danmark. Foto: Claes Kärrstrand

OLA HALLERSTEDT

121030

Almar avlade maiden
Ikväll tog Almar karriärens
första seger.
För sin tränare Magnus Jakobsson stod fyraåringen
i en klass för sig på Färjestad.
Almar gjorde ikväll sin andra
start i regi Magnus Jakobsson
och följde upp andraplatsen från
senast med en snygg seger. Från
tillägg kom Magnus bra iväg och
hittade andra-par utvändigt. När
ledaren galopperade dryga varvet kvar kom Almar fram utvändigt ledaren och Jakobsson pressade sig till ledning 600 kvar.
Scarlet Knight-sonen höll sedan
farten strålande sista halvvarvet
och gick undan till en överlägsen seger på 18,1/2160 m.
- Jag försökte att inte köra ifrån

Almar tog karriärens första, men säkert inte sista, seger. Foto: Kurt Einevåg

dem för tidigt men jag hade inget
val utan han drog iväg själv. Han
känns som en riktigt bra häst och
jag tror han kommer att bli väldigt allround. Ännu vet han inte
riktigt vad det går ut på utan han

kan ta i lite mycket ibland, sade
Magnus.
Berndt Andersson i Årjäng är
ägare och uppfödare och kunde
glädjas 20.000 kr i förstapris.
OLA HALLERSTEDT

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR
Cognac Sting - Har haft en liten
paus men tränar på igen nu och
all ser bra ut.
Don Clerk - Skulle ha gått sista
mönstringsloppet men fick en
hovböld. Han blev rätt snart av
med den så vi försöker igen inom
kort.
Dreamgirl Boko - Sköter träningen på ett bra sätt och jag har
inget att anmärka på.
Fonrouque Zon - Sköter sig bra
för dagen och ser fin ut i träning.
Global Patriot - Fortsätter att
göra det vi begär och han ser fin
ut för dagen.
Global Pearl - Är en fin häst som
tränar på och ser bra ut.
Mactheman - Sköter sig bra och
löser träningen på ett bra sätt.
Staro Hangover - Fortsätter att
göra bra ifrån sig och ser fin ut i
träning.

TREÅRINGAR
Candy Man - Har varit lite positiv men fick visserligen en spark
i hagen som han har haft lite ont
av. Bortsett från det har han sett
uppåt ut i galoppintervallerna och
han har stärkt upp sig riktigt bra.
Early Choice - Gjorde en start
men var inte så bra då tycker jag.
Vi fick visserligen punktering
men hon var sliten efteråt och
blev behandlad. Det känns inte
som hon var mogen men vi hoppas det blir bättre så småningom.
Rebecka Star - Är helt ny i träning och jag har inte hunnit få någon riktig uppfattning om henne
än.
Suncane Harvester - Tränar på
igen efter lite vila och ser fin ut
för dagen.
Tiffany Uxer - Var vi in till banan
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med och gick 1.23 förra veckan.
Det är ändå en bit kvar innan vi
börjar fundera på kval och start.
Up To Heaven E - Blev ombehandlad i ett knä som har krånglat lite men förutom det har hon
varit riktigt bra.

FYRAÅRINGAR
Almar - Har gjort två starter och
kändes jättefin vid segern senast.
Det blir väl någon start till i år
och sedan blir det lite paus under
vintern då han får ladda ordentligt för nästa år. Jag har riktiga
förhoppningar på honom.
Dixi Surprise - Kvalade på ett
hyggligt sätt och vi får gnugga på
lite innan vi startar.
Greve E. - Känns fin i jobben och
startar på söndag på Romme. Jag
hoppas han ska kunna duga bra.
Headhunter - Har vi hållit på
och krånglat med till och från bra
länge men nu har vi bestämt att
han ska få en riktig träningsperiod i vinter. Det blir alltså ingen
mer start i år utan vi siktar på att
komma mer rätt på det nästa säsong.
Tyko Marje - Ser förvånansvärt
pigg ut efter sin hovbensfraktur.
Han är helt ohalt och ser bra ut
även om det är en bit kvar på konvalescenttiden.
Yank Dreamcatcher - Var vi ner
till Tornell med och kollade upp
en befarad senskada men det var
det inte. Vi ska träna på så får vi
se om han inte är tillbaka snart
och det är någon vecka kvar till
start.

ÄLDRE
Conrads Winner - Har gjort två
bra lopp tycker jag och tränar på
fint men han har dåligt med pas-

sande lopp så vi får se vart vi kan
komma ut.
Credit Fayline - Har gjort det bra
hela tiden men blev lite för laddad första varvet senast på V75
och pullade bort mycket krafter.
Han kändes fin i sista sväng men
när jag skulle köra till slut var det
inte det rätta trycket i honom.
Global Kitten - Har gjort det
fantastiskt bra och gick kanonbra
senast i Danmark då hon mötte
eliten för första gången. Hon
gjorde det med den äran och jag
var mer än nöjd med henne. Nu
får vi se hur det blir med banorna
framöver men eventuellt kan det
bli start den 10:e.
L.O.L. - Ska kvala i monté på
söndag. Vi har testat det i jobben
och det verkar fungera jättebra.
Lady’s Photo - Gör det bra tycker jag och är jämn och säker. Vi
fortsätter att starta på med henne.
Mr Winwood - Har gjort två starter och har travat bra men jag är
ändå lite besviken på orken. Jag
tycker inte att han har varit lika
bra som jag förväntat mig och vi
får se vad det beror på. Det är i
alla fall positivt att han travar och
inte håller på och galopperar och
krånglar.
Night Lie Star - Var jag inte nöjd
med senast så vi var till Sven Lindblom och har fått lite hjälp så vi får
se om vi kan få honom att fungera
bättre.
Nowali - Är ny i träning men har
en senskada så hon är konvalescent
ett tag.
Pearsall Amount - Var jättefin
senast han startade men fick lite
ont i hasen som han hade bekymmer med i somras. Det blir därför
lite ofrivillig vila men jag hoppas
han snart är tillbaka igen.
Princess Wine - Gjorde ett bra
lopp senast och gick fort i spåren
men det var inte lätt att ta något.

TRÄNINGSRAPPORTER
Hon gick i alla fall 13,8/2100
voltstart så det går inte att begära
mer och hon känns fin för dagen.
S.J.’s Survivor - Tränar på och
var in till banan och gick 1.23
förra veckan. Det är ungefär en
månad kvar till start.
Stora Värmland - Visar bra
fart men är svår för han blir för
spänd. Senast gick han väldigt
fort efter galopp och han startar
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igen på fredag då jag ska prova
lite ny utrustning.
Tiger Tex - Var halt senast men
är igång och tränar igen och ser
bra ut.

ÄNDRINGAR
IN:

Nowali -07 e. Super Arnie
Rebecka Star -09 e. Rite on Line

UT:

Aslan Doc, Mill Nitro, Tiffany
Fast Photo

