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MAGNUS HAR ORDET...
Det har inte blivit så mycket starter från egna stallet i februari heller utan
jag fortsätter att ta det medvetet lugnt för jag tycker att banorna har
varit helt bedrövliga på de flesta stället måste jag säga. Att tävla på
sådana underlag är inte hälsosamt så jag väntar tills det blir bättre. Om
man startar mycket nu brukar man få sota för det längre fram så det är
tanken med att vi har legat lågt. Som kusk har det dock varit full fart och
det har gått fantastiskt bra så det är jag väldigt nöjd med!
Nytorp 28/2 2013
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130203

130212

v75-skräll av Magnus

Magnus infriade
förväntningarna

Spets och slut på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Rigeljerven och Magnus Jakobsson tar en lätt V75-seger. Foto: Claes Kärrstrand

Igår avgjordes V75 på
Magnus Jakobsson hemmabana Färjestad.
Som så många gånger förr
var Jakobsson med i segerposition.
Magnus levererade omgångens största överraskning när
han skrällde med Rigeljerven i
femte avdelningen. Efter att ha
liftat med i rygg på ledande Kolnes X.O. kunde han överta när

denne galopperade dryga varvet
från mål. Rigeljerven drog sedan på rejält på slutrundan och
vann till slut totalt ohotad. Det
var andra raka segern för Jan
Nordhs sexåring. Magnus noterades även för ett andrapris bakom 146-oddsaren Regina One i
V75-2 medan egentränade Pearsall Amount inte fick något med
av priskakan i den inledande avdelningen.
OLA HALLERSTEDT

130208

Magnus trippelsegrare på Örebro
På förhand hade Magnus
en del vinstchanser på
Örebro ikväll.
Han förvaltade också sina
styrningar väl och fick vända hemåt med en trippel.
Magnus Jakobsson var favoritspelarnas stora vän på Örebrotravet ikväll och satte dit tre
favoriter. Först ut var Johan Högbergs Magnifik Gelj som inledde
V5:an. När positionerna var in-

tagna sågs han som första häst i
andraspår men trots det hade han
avgjort redan i utgången av slutsvängen. Jakobsson ordnade sedan en dubbel åt Thomas Larsson med Whow Whow och Pain
Riche. Den förstnämnde ledde
tredje V5-avdelningen från start
till mål medan Pain Riche blev
släppt till spets efter ett halvvarv
och sedan vann komfortabelt.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson gästade Rommetravet igår kväll
och tog en seger.
Med Urban Erikssons Urricane de Chambe infriade
han favoritskapet.
Efter två starter tillsammans är
Urricane de Champe och Magnus Jakobsson fortfarande obesegrade. Andra raka kom i snöyran på Romme igår då duon
ledde varje meter av lopp. Från
innerspår hade Offshore Dreamsonen inga problem att hålla
täten och Magnus fick sedan
bestämma. Farten ökades successivt och över upploppet gick
femåringen undan till en lätt seger.
OLA HALLERSTEDT
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130216

130219

Axevallatrippel
till Magnus

Magnus tog ett äkta Hattrick

Magnus och Siam Bay vinner lopp 1.
Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson tog för
sig rejält på Axevalla i fredags.
Kuskformen håller i sig och
det blev tre segrar under
kvällen.
Magnus gick ut starkt och vann
första loppet med Elisabeth Sandins Siam Bay, som efter ett
lopp i andra ytter avgjorde över
upploppet. Det blev ytterligare
en seger åt Sandin då Jakobsson
även satte dit Sysha L.G. i V53. Efter att ha blivit av med ledningen lyfte Magnus ut henne
och övertog kommandot. Han
fick sedan bestämma och segern
blev enkel. Däremellan hade
även Magnus vunnit med Gerth
Hermanssons Loves Ove som
avgjorde enkelt efter ett lopp i
rygg på ledaren.
OLA HALLERSTEDT

Dagens tredje raka seger tar Magnus Jakobsson med Pampas S.I.R.
Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson hade
en framgångsrik lunch
idag.
På Axevalla slog han till
med ett tvättäkta Hattrick
i de inledande lunchloppen.
Det lönar sig att ta rygg på Jakobsson på Axevalla och idag
tog han ytterligare en trippel
på Västgötaslätten. Först ut var
John Jensens Electric Kiss som
fick överta ledningen i första

sväng och sedan vann säkert.
Det blev sedan nästan ett identiskt upplägg med Jan O Jacobssons Persören i den efterföljande
avdelningen. Sist ut var Sven
Rejnös Pampas S.I.R. som svarade för en rejäl spurtseger. Efter
att ha sladdat som sista häst hakade Magnus på i tredjespår på
baksidan och Scarlet Knight-sonen avgjorde sedan säkert sista
biten.
OLA HALLERSTEDT

130225

Magnus sjua i allsvenska kuskligan
1. Jorma Kontio, Solvalla, 45-34-21
2. Björn Goop, Färjestad, 45-26-27
3. Johnny Takter, Jägersro, 36-33-17
4. Ulf Ohlsson, Bergsåker, 33-16-31
5. Erik Adielsson, Solvalla, 22-13-16
6. Örjan Kihlström, Solvalla, 18-14-12
7. Magnus Jakobsson, Färjestad, 18-5-9
8. Claes Sjöström, Solvalla, 17-15-9

9. Kenneth Haugstad, Halmstad, 14-20-19
10. Per Lennartsson, Solvalla, 14-18-4
11. Kajsa Frick, Rättvik, 14-12-12
12. Per Linderoth, Bergsåker, 14-11-15
13. Åke Svanstedt, Axevalla, 13-19-10
14. Stefan Söderkvist, Åby, 13-13-16
15. Tomas Pettersson, Bollnäs, 12-19-9
(statistik till och med 24 februari)
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130226

Jakobsson inledde på Färjestad
Magnus Jakobsson vann
kvällens första lopp på Färjestad igår.
Bakom Ingemar Holms Energitj hade han läget helt
under kontroll.
Energitj smög med som tredje
häst bakom spårande storfavoriten Swan Wiking. Ut på sista
bortre långsidan gled Magnus ut
i andraspår och synade favoriten
som sedan kastade in handduken
i slutsvängen. Energitj höll dock
farten bra och gick säkert undan
till årets första seger.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson vinner kvällens första lopp på hemmaplan med Energitj.
Foto: Kurt Einevåg

130227

Axevallaseger tog Magnus över miljonen
Igår passerade Magnus
Jakobsson första miljonen
inkört för året.
Stor hjälp till det fick han
av Stefan Granlunds Ave
Amazon som vann V64-2.
Det var första gången som Magnus körde Ave Amazon och samarbetet kunde inte ha slutat bätt-

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Cazzin Rozz - Är rätt så ny i träning och jag har kört några jobb
med henne. Vi kollade upp henne
och hon hade lite känning i ett
framknä men det var inget allvarligt. Hon är annars en fin typ.
Cognac Sting - Börjar släppa till
riktigt bra och vi har kört 1.22
några vändor på rakbanan. Han

re. Inledningsvis hamnade de i
rygg på ledaren medan favoriten
Girlicious tog hand om täten.
Magnus gled dock ut i andraspår och släpptes till tät ur första
sväng och sedan var det aldrig
någon fara på taket utan Gigant
Neo-dottern höll farten bra och
vann säkert.
OLA HALLERSTEDT
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börjar få lite fart i benen och även
bättre spänst.
Don Clerk - Är en rejäl häst som
ser riktigt fin ut men han har inte
gått några väldiga tider än. Han
var lite förkyld tidigare i vinter
men nu ser han fin ut.
Dreamgirl Boko - Har gått några
1.22-repor som snabbast och hon
är en fin häst som utvecklas fint.

Hon ska få gå in till banan när underlagen blir bättre.
Fonrouque Zon - Är en jättefin
häst som ser riktigt fin ut för dagen tycker jag.
Global Patriot - Var lite förkyld
och fick ta igen sig lite. Vi har
kört någon intervall runt 1.25
som snabbast och det är en jättefin häst med bra inställning.

TRÄNINGSRAPPORTER
Global Pearl - Har väldigt lätt
för sig så det är bara att träna på
och hon gör precis allt vi begär.
Mactheman - Har repat sig efter
förkylningen och ser jättefin ut
nu. Han blev lite efter de andra
när hon stod på penicillin men
det känns som han snart är ikapp.
Staro Hangover - Fick lite växtbekymmer och blev rullig men är
annars en stor och rejäl häst med
bra steg. Hon får dock ta det lite
lugnt någon vecka nu.

FYRAÅRINGAR

Candy Man - Var in till banan
förra veckan men den var för dålig så vi kunde inte köra ordentligt. Han känns annars jättefin
men vi får vänta till det mjuknar
så vi kan testa lite hårdare.
Circles - Har tränat på i vinter
och gått intervaller och vi börjar nu skärpa upp träningen. Hon
känns fin för dagen.
Early Choice - Gjorde en start på
Färjestad men banan var väldigt
tung så hon sprang sig trött så jag
kan inte döma henne för det.
Tiffany Uxer - Tränar på lugnt
och fint och vi väntar med att
starta tills det blir broddfritt för
hon är missgynnad av hakar.
Up To Heaven E - Var vi in till
banan med men det blev bara
joggning för underlaget var för
dåligt. Hon är annars en fin häst
med ett bra steg.

ÄLDRE

Conrads Winner - Har varit lite
förkyld så vi fick lugna oss lite
men det verkar bra med honom
annars.
Credit Fayline - Har gått ett banjobb och känns jättefin så allt går
enligt planerna. Jag är väldigt
nöjd med honom men det dröjer
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några veckor till innan det blir
start.
Global Kitten - Har gått ett
snabbjobb och ser jättefin ut. Hon
ska få något vassare jobb innan vi
startar.
Greve E. - Visar bra form men är
lite orutinerad och springer och
vinglar och far. Han har väldigt
hög kapacitet i förhållande till
insprugna pengar så han kommer
att göra bra ifrån sig framöver.
Headhunter - Har gått ett banjobb hittills och det fattas lite innan han är klar för start. Jag tippar
på att han kommer ut någon gång
i april.
Kaprifol C.D. - Har vi beslutat
oss för att sluta med.
L.O.L. - Ser fin ut och går jobb
och han ska gå in till banan så
småningom. Han ser bra ut men
det är någon vecka kvar.
Lady’s Photo - Har lagt tävlingsskorna på hyllan och blir fölmärr
nu.
Mr Winwood - Har gjort det
bra i monté och blir bättre och
bättre hela tiden. Travet stämmer
bättre och jag tror också att han
blir bättre när vi kan ta av skorna
frampå. Han är allmänt uppåt för
dagen.
Nowali - Har inte börjat gå några
snabbjobb än för vi kollade upp
gaffelbandet och det var inte helt
utläkt även om det såg bra ut.
Hon får några veckor till innan
vi börjar köra jobb och hon är
fräsch och fin för övrigt.
Pearsall Amount - Var inte som
bäst senast tycker jag. Han hade
stått på penicillin och var lite dåligt jobbad inför den starten så
han var nog lite nedsatt. Nu får
han en träningsperiod i några
veckor så tar vi omtag när han har
gått lite mer jobb.
Princess Wine - Känns helt ok
och ska starta på Bjerke på ons-

dag. Hon har dock inte gått några
hårdare jobb utan vi har bara kört
1.20 som snabbast. Hon brukar
dock gå rätt så bra efter vila men
är ändå lite svårbedömd.
Ronan Keating Hall - Är en rätt
så ny häst som hade varit konvalescent när han kom. Det är en
fin häst som bara går motion för
dagen.
S.J.’s Survivor - Gjorde ett ok
lopp senast tycker jag och det
var maxplacering som tvåa. Han
känns ok och får fortsätta att starta.
Stora Värmland - Kvalade i
monté senast men såg inte riktigt
fräsch ut så vi kollade upp honom och han hade lite känning.
Vi ställer ifrån honom ett tag och
kommer igen senare fram i vår.
Tiger Tex - Fick en liten reaktion
efter att ha startat på de hårda banorna och har fått en liten paus.
Vi tar omtag om ett litet tag igen.
Tyko Marje - Var vi in och kollade om hovbenet på och det läker
som det ska men det var inte helt
utläkt än. Vi får fortsätta att köra
på som vi har gjort innan det blir
något vassare jobb.
Yank Dreamcatcher - Galopperade tyvärr senast men banan
var väldigt hård och det gick fort
in i svängen. Han startar igen på
fredag från ett bra läge så jag är
optimist.

ÄNDRINGAR
IN:

Cassin Rozz
-10 e. Clerk Magistrate
Ronan Keating Hall
-08 e. Banker Hall

