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MAGNUS HAR ORDET...
Jag tycker det nya året har börjat hyggligt även om stallet än så länge
går på lite halvfart med startandet. Det är inte så många som har varit
ute och tävlat än men de som har gjort det har gått bra. Så med tanke
på att det är januari får jag vara nöjd. Hästarna känns överlag starka
och fina men vi fortsätter att ta det lite lugnt under vintern och gasar
sedan till våren.
Nytorp 1/2 2013
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Strong insats av
Pearsall Amount

Magnus överraskade på V64
Magnus Jakobsson såg
igår till att det blev lite utdelning på V64.
Med 10-oddsaren Princess
Fire överraskade han i fjärde avdelningen.
Det var rena rama favoritparade
på Axevalla igår och den enda
vinnaren som stack ut var Prin-

cess Fire och Magnus Jakobsson
som tog hem V64-4 till oddset
10,92. Efter ett lopp i tredje ytter
attackerade Magnus på sista bortre långsidan och tog sig fram
utvändigt ledarenduon. Easy
Lover-dottern höll sedan farten
bra sista halvvarvet och vann till
slut säkert.
OLA HALLERSTEDT

130122

Mr Winwood krossade motståndet

Idag
gjorde
Pearsall
Amount lite av comeback
efter skada.
Han svarade för en helgjuten insats när han spårade
V4-2 från start till mål.
Pearsall Amoun avslutade fjolåret med lunchseger på Färjestad
i oktober men fick sedan problem med en has. Idag var den
nyblivne sjuåringen tillbaka och
förutsättningarna var de samma.
Upplägget blev dock annorlunda
nu då Magnus Jakobsson laddade iväg rejält från start och
kunde ta hand om täten i första
sväng. Öppningen kostade dock
11,5 första 500 och vid varvning
stannade klockan på drygt 1.13.
Det tuffa utgångstempot satte
sig så klart i benen sista biten
men Pearsall Amount kämpade
som en tiger och höll undan till
en säker seger på 14,3a/1640 m.
KB Jobbhästen äger Pearsall
Hanover-sonen som tog karriärens 10:e seger.
OLA HALLERSTEDT

Mr Winwood och Martina Lunde utklassar motståndet. Foto: Malin Albinsson

Mr Winwood höll stor uppvisning i montéloppet på
Färjestad igår.
Tillsammans med Martina
Lunde tog han en överlägsen seger.
Mr Winwood har visat gott kunnande och hade inför gårdagens
start galopperat bort två tätplaceringar i monté. Nu blev det
dock tredje gången gillt och sexåringen skötte sig gallant. Martina tog direkt hand om ledningen
och fick bestämma där framme.
Hon ökade sedan farten successivt och Goetmals Wood-valacken drog undan till en överlägsen
seger på slutrundan. Segertiden
blev 18,6/2140 m och Artic Win
AB i Eskilstuna fick glädjas åt

Mr Winwoods första seger på
1½ år.
- Han är väldigt stark och har
mycket kapacitet men har det
lite svårt med travet ibland. Nu
fick vi ledningen och han fick
springa på i sitt eget tempo och
det tror jag var bra för honom.
Han har gjort jättebra lopp i
monté tidigare men då har travet
strulat, sade Martina.
Även chefen själv fick segerdefilera under kvällen då han vann
V65-finalen med Boris Björlins
Zivertson. Trots att det handlade
om comeback efter lång bortavaro var Åmotfors-hingsten bara
bäst och vann enkelt trots en tuff
inledning.
OLA HALLERSTEDT
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Yank Dreamcatcher lekte
hem årsdebuten

Magnus avrundade V4:an

Igår gjorde Yank Dreamcather årets första start.
Trots en liten paus satt formen där och segern blev
odiskutabel.

Det blev en spännande avslutning på dagens V4:a och när
krutröken hade lagt sig stod
Magnus Jakobsson och Quiz
Game som segrare. Magnus
lyckades hålla upp innerspåret

Det var inte tal om någon ringrost trots att Yank Dreamcatcher
inte startat sedan i början av oktober utan han vann enkelt igår
på Momarken. Cantab Hall-sonen spelades till storfavorit i V5inledningen och Magnus Jakobsson kunde utan problem ta hand
om täten i första sväng. Han fick
sedan bestämma där framme och
femåringen hade full kontroll på
händelserna när han fick sträcka
ut sista halvvarvet. Segern blev
enkel på 17,0a/2100 m och den
inbringade drygt 16.500 kr till
ägare Helge O Lund.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson gästade Örebrotravets lunchtävlingar idag.
I V4-4 fick han låna Tom
Horpestads Quiz Game
som vann från ledning.

första biten och fick bestämma i
1.19-fart. Över upploppet blev
han rejält utmanad av Indian
Four och dessutom fick Quiz
Game problem med travet sista
biten. När mållinjen skars var
det omöjligt att säga vem som
var först och frågan var även om
fyraåringen höll sig i trav sista
biten. Jakobsson fick dock nådiga nicken av domarna som gav
Quiz Game segern.
OLA HALLERSTEDT

130126

Rommeseger till Magnus

Rigeljerven och Magnus Jakobsson spurtar till seger i kylan. Foto: Hanold/Foto-Mike

Magnus Jakobsson gästade Dalarna och Rommetravet igår.
Tillsammans med Rigeljerven spurtade han hem
fjärde V5-avdelningen.

skap med Jan Nordhs Rigeljerven och det blev ett lyckat möte
som slutade med seger. Efter
att ha liftat med i ryggar dryga
varvet kvar avgjorde Åsajervensonen utan problem över upploppet.

Magnus fick igår stifta bekant-

OLA HALLERSTEDT
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Äntligen vinst för Greve E.
I karriärens 10:e start fick
Greve E. till slut vinna lopp.
Efter mycket otur lossnade
det äntligen för femåringen.
Efter att ha reparerat en startgalopp och sedan blivit störd fick
Greve E. igår en mycket välförtjänt seger. På Örebrotravet igår
kväll utklassade han motståndet
och det såg ut som att fler segrar
kommer att följa. Från 20 meters
tillägg snabbstartade Greve E.

och Magnus Jakobsson tog hand
om ledningen i första sväng.
Han fick sedan bestämma i täten
och Makhtoub Jet-sonen stack
undan till en smått överlägsen
seger.
- Han hade verkligen tjänat ihop

till den här segern och idag var
han jäkligt fin. Han hade tussarna kvar och gick bara ifrån.
Lennart Ess är både ägare och
uppfödare och kunde räkna in
35.000 kronor i förstapris.
OLA HALLERSTEDT

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Cognac Sting - Tränar på ett bra
vis tycker jag och det finns inget att
klaga på.
Don Clerk - Har varit lite snorig från
och till och fick en penicilinkur. Det
är en stor och rejäl häst som har börjat gå jobb igen och han ser fin ut.
Dreamgirl Boko - Har gått jobb hela
tiden och allt ser fortsatt bara bra ut.
Fonrouque Zon - Blev behandlad
i ett knä men har varit fin för övrigt
och känns väldigt stark. Det ska bli
intressant att följa honom.
Global Patriot - Är en okomplicerad
häst som tränar på ett bra vis och det
är bara att köra på.
Global Pearl - Ser jättebra ut på alla
vis och hon tränar på enligt planen.
Mactheman - Har haft lite problem
med en förkylning som inte vill släppa så han har fått en penicilinkur.
Han går bara motion för dagen och
får återhämta sig rejält så det inte
kommer tillbaka.
Staro Hangover - Har tränat på för
fullt hela tiden och det har inte varit
några problem.

FYRAÅRINGAR

Candy Man - Skulle ha åkt in till
banan men det har tyvärr varit lite
besvärliga förhållanden. Han ser annars riktigt fin ut så det ska bli intressant att testa honom. Han känns stark
och fin i jobben så det blir intressant
framöver.
Circles - Har jag haft inne i en månad ungefär. Hon var väldigt bra som
tvååring och tjänade över 2 miljoner
i Kanada. Vi har bara kört ett lättare
jobb och då var hon lite entömd så
hon blev behandlad i en framkota
förra veckan. Hon är en fin häst som
blir spännande på vårkanten.
Early Choice - Skulle ha startat i
Norge men jag fick tyvärr stryka
henne. Hon känns bra i jobben här
hemma och är fräsch och fin så vi får
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anmäla så snart som möjligt igen.
Tiffany Uxer - Kvalade senast men
det känns ändå som det är en bit kvar
till start. Han gick med brodd då vilket inte är någon fördel utan han blev
lite stegig så vi avvaktar lite med honom.
Up To Heaven E - Skulle ha gått in
till banan för jobb men fick vänta
p.g.a. yttre omständigheter. Hon ser
riktigt fin ut och känns stark så hon
blir intressant framåt vårkanten.

ÄLDRE

Conrads Winner - Ser fin ut tycker
jag och startar på Bjerke på tisdag.
Han är inte så hårt jobbad men känns
fräsch och fin.
Credit Fayline - Ser jättefin ut och
jag ska försöka hålla mig och inte anmäla förrän banorna blir fina.
Global Kitten - Känns riktigt laddad
och fin men går bara sina 1.30-jobb.
Vi ska försöka få henne att övervintra
på bästa sätt och för dagen verkar det
riktigt bra.
Greve E. - Fick äntligen vinna lopp
efter att ha gjort riktigt bra ifrån sig
på slutet. På Färjestad gick han jättebra efter galopp och i Eskilstuna blev
han störd. Han kändes väldigt stark
nu och blir intressant framöver.
Headhunter - Ser otroligt fin ut i
jobben så jag får försöka hålla mig
och inte trycka på. Han ser betydligt
bättre ut nu än tidigare och han blir
intressant framåt våren.
Kaprifol C.D. - Har bara varit behandlad i stort sett sedan hon kom
och hon är inte helt friskförklarad än
så vi ligger lite lågt.
L.O.L. - Börjar se fin ut nu efter att
ha fördärvat sig i ett knä. Han känns
fräsch och fin och ska börja gå lite
snabbare jobb frampå.
Lady’s Photo - Skulle ha startat på
Axevalla men var halt så hon får lite
fritt någon vecka så får vi se om vi
kan göra några starter till innan det
blir avel.

Mr Winwood - Var jättefin när han
vann i monté i förra starten och han
får fortsätta att tävla under sadel.
Han ska anmäls till ett lopp på Eskilstuna är det tänkt och han verkar
fungera bra nu.
Nowali - Tränar på men har inte gått
några snabbare tider än. Hon ser ok ut
och får börja gå jobb om några veckor.
Pearsall Amount - Ser fin ut och travar bättre än på väldigt länge. Han ska
ut i V75 på hemmaplan på lördag men
fick tyvärr ett dåligt läge.
Princess Wine - Skulle ha startat i
slutet av månaden men var lite förkyld så vi lugnar oss lite. Hon känns
i alla fall stark och fin.
S.J.’s Survivor - Hoppade tyvärr på
Örebro senast och såg stark och fin
ut i det läget. Formen verkar bra så vi
tar nya tag.
Stora Värmland - Blev rädd och galopperade på Momarken senast men
gick väldigt fort efter det. Kapacitet
finns men tyvärr är han psyke klent i
vissa lägen. Vi gör ett nytt försök på
Bjerke till veckan.
Tiger Tex - Gjorde ett ok lopp senast
på Örebro. Han gick en bra resa och
det gick fort till slut och han får starta
på.
Tyko Marje - Är allt ok med och han
fick en liten behandling men annars
är han väldigt pigg och fin. Vi siktar
på att komma ut när det blir lite fina
banor igen.
Yank Dreamcatcher - Har gjort en
start i år och vann då med gott om
krafter kvar. Han startar igen på torsdag och som det kändes senast ska
han inte vara helt chanslös. Det är en
fin häst som jag hoppas håller ihop
och får utvecklas.

ÄNDRINGAR
IN: Circles -09 e. Majestic Son
UT: Dixi Surprise, Rebecka Star,
Suncane Harvester

