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MAGNUS HAR ORDET...
Det blev, som planerat, en lugn avslutning på året och jag har medvetet
inte startat så mycket under december. Jag brukar ha en lugnare period då och det tror jag vi har nytta av framgent för hästarna behöver få
återhämta sig lite. Dessutom tycker jag det är bäst att vila hästarna när
banorna är som sämst. Nu laddar vi för 2013 som jag hoppas kommer
att bli lika bra som året som gick!
Nytorp 1/1 2013
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Lätt för Magnus och Queen Thyme
Magnus Jakobsson hade
en fin dag på Axevalla igår.
Han var bland de tre med
dagens samtliga styrningar, varav en vann.
Magnus fick för första gången
stifta bekantskap med Susanne
Johanssons Queen Thyme på
Axevalla igår. Det blev ett lyckat
möte och duon vann enkelt kvällens första lopp. Segerreceptet
var ledning från start till mål och
sexåringen var helt ohotad vid
karriärens första vinst. Jakobsson hade även fina framgångar
med sina övriga styrningar då
samtliga slutade trea. Däribland
egentränade Tiger Tex som svarade för en bra insats när han,
från sitt iskalla läge, fick gå nästan hela sista varvet i tredjespår.
OLA HALLERSTEDT

Queen Thyme sticker undan till en lätt seger på Axevalla. Foto: Kjell Hedvall

Tack för i år och god fortsättning!
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TVÅÅRINGAR

FYRAÅRINGAR

Cognac Sting - Går intervalljobb
i skogen och känns fin för dagen.
Don Clerk - Sköter träningen
utan anmärkning och får gnugga
på under vintern.
Dreamgirl Boko - Går intervallträning i skogen för dagen och
ser fin ut.
Fonrouque Zon - Ser fortsatt fin
ut och vintertärnar för fullt.
Global Patriot - Gör det vi begär
av honom och det finns inget att
anmärka på för dagen.
Global Pearl - Fungerar bra nu
och sköter vinterträningen utan
anmärkning.
Mactheman - Går intervaller i
skogen och ser fin ut.
Staro Hangover - Gör det vi begär av henne och ser fin ut i intervallträningen.

Dixi Surprise - Blev lite oturligt förkyld och fick även lite
problem med karlederna när hon
skulle starta. Hon ser dock bra
ut nu igen och är inte långt borta
från start.
Greve E. - Har tränat på men inte
gått några hårdare jobb. Han startar på fredag och jag hoppas att
formen ska räcka.
Headhunter - Ser jättefin ut för
dagen men det är inte aktuellt
med någon start förrän det blir
broddfritt.
Tyko Marje - Ser fortsatt jättefin
ut efter sin skada och om allt går
som det ska kommer han ut till
våren.
Yank Dreamcatcher - Fortsätter
att träna bra och han ska bara gå
något jobb till på banan innan det
blir start.

TREÅRINGAR
Candy Man - Tränar på och ska
gå in till banan efter helgerna för
lite snabbare jobb.
Early Choice - Har tränat på bra
och ska in till banan och gå något
finslipande jobb innan det blir
start.
Rebecka Star - Har lite bekymmer med fräschören tycker jag så
vi får kolla upp henne.
Suncane Harvester - Ser bara
bra ut i träning och hon ska få gå
in till banan för något snabbare
jobb innan det blir kval.
Tiffany Uxer - Var inte riktigt
bra när vi skulle kvala så han är
åtgärdad efter det. Det var inga
stora fel så han är snart ute på banan igen.
Up To Heaven E - Har tränat på
fint en tid och är nu mogen att
gå in till banan för lite snabbare
jobb.

ÄLDRE
Conrads Winner - Har fin form
men jag har väntat lite med honom nu när förhållandena har
varit dåliga. Han startar igen när
banorna har stabiliserat sig.
Credit Fayline - Är igångsatt
igen och ser pigg ut som bara den.
Vi väntar dock med att starta till
det blir lite bättre förutsättningar.
Global Kitten - Har vi inte riktigt satt igång än utan vi börjar
med henne nu efter helgerna.
Kaprifol C.D. - Är rätt så ny i
träning och hon blev uppkollad
av veterinär och behandlad så jag
har inte riktigt hunnit fått någon
uppfattning om vilken typ av häst
hon är.
L.O.L. - Fastnade i staketet och
skadade sig för några veckor sedan så han är lite konvalescent
för dagen. Han trivs ändå inte på

brodd så vi väntar till våren innan
det blir start.
Lady’s Photo - Har haft en liten paus men är igång igen och
startar på torsdag. Tyvärr är förutsättningarna dåliga så hon får
nog svårt.
Mr Winwood - Gick väldigt fort
i montéloppet senast men var
inte riktigt kurrant så han blev
behandlad efter den starten. Nu
känns han jättefin så han får gå
något jobb innan det blir start
igen.
Nowali - Har vi satt igång efter
konvalescentperioden och hon ser
pigg och fin ut tycker jag. Det är
dock en bit kvar innan det blir start.
Pearsall Amount - Skulle ha gått
in och gått något snabbare jobb
men det har varit för dåliga förhållanden tycker jag så han har
bara tränat här hemma. Vi har inte
kört några farter så formen är lite
svårbedömd men han ser i alla fall
bättre ut i travet än tidigare.
Princess Wine - Har vi satt igång
efter vilan och hon är väldigt
pigg. Hon får träna på lite nu men
det blir nog en rätt så tidig start
för hennes del.
S.J.’s Survivor - Var förkyld när
han skulle starta men är rätt så
bra igång för dagen. Han ska gå
något snabbare jobb och får sedan starta på.
Stora Värmland - Har tränat på
här hemma och ser ok ut men han
har inte gått några snabbare tider. Han startar på fredag och jag
hoppas att han sköter sig.
Tiger Tex - Känns uppåt tycker
jag och har gjort bra insatser på
slutet. Allt ser normalt ut och han
får fortsätta att starta på.
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