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MAGNUS HAR ORDET...
Det börjar röra på sig nu tycker jag och unghästarna ser fina ut. Även de
som har varit ute och tävlat har skött sig bra och det känns som att allt
går enligt planen. Det har blivit en liten fördröjning i och med att banorna varit besvärliga så därför har vi hållit igen lite. Nu känns det som att
våren kommer och då får vi börja starta lite mer med dem.
På kuskfronten har det gått fantastiskt bra under mars och det rullar på
som aldrig förr.
Nytorp 3/4 2013
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Yank Dreamcatcher höll för trycket

Magnus ramade
in V4:an

Magnus Jakobsson selade
ut en häst från det egna
stallet på Färjestad igår.
Med Yank Dreamcather infriade han favoritspelarnas
förväntningar.
Det bjöds på svåra förhållanden
på Färjestad igår då vårvädret
gjorde banan rejält tungsprungen. Yank Dreamcatcher lyckades
dock bemästra underlaget när
han vann den tredje V4-avdelningen. Från sitt innerspår höll
han enkelt ledningen och Magnus fick sedan bestämma som

han ville. Vid varvning kom andrahandsfavoriten Diesel Rand
farande upp utvändigt och det
blev en rejäl temposkärpning.
I sista sväng såg Yank Dreamcatcher slagen ut men när underlaget blev bättre in på upploppet
fick han åter upp ången och kontrade till en säker seger sista biten. Segertiden blev 2o,7a/2140
m och ägaren Helge Lund i
Norge kunde räkna in Cantab
Hall-sonenens tredje seger i karriären, vilken inbringade 25.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Dubbelseger på Axevalla

Magnus Jakobsson har
skördat fina framgånger
på Axevalla i år.
Igår tog Färjestadstränaren
en dubbelseger vid banans lunchtävlingar.
Magnus Jakobsson har redan
nått 25 segrar som kusk i år
och de två senaste tog han på
Axevalla igår. Först ut var Ylva
Palema som, från sitt bakspår,
hamnade som sista häst på innerspår. 300 kvar uppenbarade
sig luckan men då hade ledaren
redan svängt in på upploppet.
Ylva Palema avslutade dock bra
och hann fram till en säker seger.
- - Det såg ut att vara väldigt långt
fram, men i början av upploppet
kände jag att det bet bra för min

häst när jag körde till. Samtidigt
fick hästarna där framme mjölksyra, sade Magnus.
Ulf Stenströmer tränar segrarinnan och det var även han som
tränade Magnus andra vinnare,
Atilla Boko. Efter ett perfekt
lopp i andra ytter hamnade han
utvändigt ledaren på sista bortre
långsidan. I utgången av slutsvängen var sedan segergreppet
kopplat och Atilla Boko gick enkelt undan över upploppet.
- Hästen är stark och har därtill
ett fint löphuvud. Nu blev det ju
rätt så många omstarter, men det
påvekade honom inte negativt.
Han blev istället allt lugnare undan för undan, avslutade Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobssons kuskform är riktigt på topp för
dagen.
Idag tog han en ny dubbelseger när han vann två
lopp på Örebro.
I och med dagens dubbelseger klättrade Magnus upp ett
pinnhåll i den allsvenska körsvensligan och klev förbi Erik
Adielsson till femteplatsen. De
två vinnarna på Örebro idag
var Countess V. och Urricane
de Chambe. Den förstnämnde
fick ett fint lopp i ryggar och
avgjorde säkert sista biten i V4inledningen.
- Jag såg att hon gick jättebra
senast och det kändes som att
formen var fin. Nu fick vi draghjälp och allting blev bra, sade
Magnus.
Med Urricane de Chambe tog
Jakobsson fjärde raka segern när
han infriade favoritskapet i sista
V4-loppet. Efter att ha tagit han
dom täten fick Magnus bestämma och sedan skruvades farten
successivt upp. Matterhorn utmanade sedan rejält genom slutsvängen men när denne galopperade in på upploppet blev seger
säker.
- Han kämpar på bra men idag
hade vi lite tur att Korpis hsät
galopperade för jag hade riktig
torskfrossa i det läget, förklarade Magnus.
OLA HALLERSTEDT
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Andra raka för Magnus och Ave Amazon

Full pott på
Färjestad
Stall Jakobsson startade
två hästar på Färjestad
igår.
Det blev maximal utdelning med seger för båda.

Ave Amazon och Magnus Jakbsson håller undan till en säker seger.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Magnus Jakobsson har kört
Ave Amazon två gånger i
år.
De starterna har slutat med
lika många segrar och senaste vinsten kom på Örebrotravet igår.

tredje V5-avdelning igår kväll.
Från springspår var Jakobsson
med på noterna direkt och tog
hand om ledningen. Han blev
dock lite uppvaktade i omgångar
längs vägen men torts det kunde
Ave Amazon hålla undan till en
säker seger.

Magnus och Ave Amazon spelades till favoriter i Örebros

OLA HALLERSTEDT

130318

Magnus fortsätter att dominera på
Axevalla
Magnus Jakobsson går
fram som ett ånglok på
Axevalla.
Vid gårdagens lunchtävlingar tog han ännu en
trippelseger.
Magnus är helt suverän på Axevalla i år och har kopplat ett
rejält grepp i championligan,
närmast före Björn Goop och
banans egen kung Åke. Igår kördes fem lunchlopp och av dessa
vann Jakobsson hela tre stycken!
Det började med Ulf Stenströmers Atilla Boko som jagade sin

sjätte raka seger. 800 kvar lämnade Magnus andra utvändigt
och pressade sig till ledning mitt
i slutsvängen. Yankee Glide-sonen var sedan ohotad över upploppet. Andra seger togs med
Kent Knutssons Fore Candy
som tog hand om täten in i första sväng och sedan stannade där
ända in i mål. Trippeln fullbordades i sista loppet som Jakobsson vann med John Ö Jensens
Kemas Angus. Segerrecpetet var
spets och slut.
OLA HALLERSTEDT

Igår gjorde Credit Fayline årsdebut och det slutade på bästa sätt
med en säker seger. Sjuåringen
öppnade bäst bakom startbilen
och tog hand om ledningen. Väl
i tät fick sedan Magnus styra och
ställa som han ville och över
upploppet hade han full kontroll
på händelserna.
- Han är oerhört kvick men jag
trodde inte vi skulle komma
förbi Nestor Gel men jag kände
när bilen gick att jag hade ingen
chans att backa i alla fall utan
han drog iväg själv och det blev
spets på bara några steg. Det
blev sedan aldrig någon riktig
körning någon gång egentligen
och det blev passande för han
var väldigt lugnt jobbad inför
den här starten. Jag tycker det är
en häst som duger i V75 så målet
är att vara med där, sa Magnus.
Sedan var det dags för Greve E.
som infriade favoritskapet i det
efterföljande loppet. Från tillägg
hittade Magnus en fin position i
tredje utvändigt, vilket blev andra ytter vid varvning. 800 meter
från mål gav Jakobsson sig iväg
i tredjespår och blåste enkelt
till ledning mitt på sista bortre
långsidan. Femåringen fick sedan sträcka ut ordentligt sista
halvvarvet och höll undan till
en säker seger på nya rekordet
15,6/2160 m. Lennart Ess både
äger och är uppfödare och kunde
räkna in 35.000 kr i förstapris.
OLA HALLERSTEDT
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Årets tredje för Yank Dreamcatcher
Yank Dreamcatcher har inlett 2013 lysande.
Igår tog han sin tredje seger i årets fjärde start.
Yank Dreamcatcher har, precis
som sin tränare Magnus Jakobsson, full form för dagen och tog
igår sin andra raka seger. Femåringen öppnade raskt bakom
startbilen och tog hand om
ledningen. Magnus fick sedan
styrka och ställa som han ville

bakom favoriten och skruvade
upp farten på slutrundan. Cantab
Hall-sonen fick sträcka ut rejält
sista 300 och utökade försprånget hela vägen in i mål.
- Det blev behagligt idag och
jag fick bestämma som jag ville,
sammanfattade Magnus.
Gerd Dahle Olsen äger Yank
Dreamcatcher som med förstapriset på 17.000 kr nu har passerat 100.000 kr insprunget.
Segertiden blev nya rekordet

16,5a/1640 m.
Även stallets stjärna Global Kitten gjorde årsdebut under kvällen och hon såg helläcker ut som
tvåa i rygg på loppets favorit
True Advantage. Magnus laddade direkt till ledning men släppte
till favoriten dryga varvet kvar
och det såg långt ifrån slutsålt i
mål.
OLA HALLERSTEDT
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Martina och Mr Winwood överlägsna igen
Igår hade Mr Winwood en
ny uppvisning.
Tillsammans med Martina
Lunde vann han montéloppet på Mantorp.
Mr Winwood var totalt överlägsen på Mantorp igår kväll och

bollade med motståndet i montéloppet. Martina Lunde red direkt till ledning och fick genast
ett par längders försprång. Goatmals Wood-sonen fick sedan
dra på där framme i ensamt majestät och konkurrenterna var
fullständigt chanslösa att fånga

in honom. Segern blev mycket
lätt på nya rekordet 16,9/2140 m
och sexåringen passerade, med
gårdagens förstapris på 17.000
kr, 100.000 kr insprunget. Artic
Win AB äger Mr Winwood.
OLA HALLERSTEDT

130329

Magnus tog Dagens Dubbel
Magnus Jakobsson dominerade Dagens Dubbel på
Åbytravet igår.
Han vann nämligen båda
avdelningarna.
Egentränade Princess Wine avslutade V65-omgången på Åby
igår genom att leda den sista
avdelningen från start till mål.
Magnus laddade framåt direkt
och kunde ta hand om ledningen in i första sväng. Han fick
sedan bestämma där framme
och i utgången av slutsvängen
tryckte han gasen i botten. Coktail Jet-dottern stack undan re-

jält över upploppet och lämnade
konurrenterna med flera längder sista biten. Segertiden blev
14,8a/1640 m. Cool Stable äger
sjuåringen som tog årets första
seger och tjänade fina 50.000
kronor.
- Hon kändes jättefin och det var
gott om krafter kvar i mål, sammanfattade Magnus.
Jakobsson hade dessförinnan
även vunnit DD-1 med John
Jensens Electric Kiss som avslutade bäst till en säker seger.
Även stallets stjärna Global Kitten startade inom V65:an men
hon slutade i det slagna fältet ef-

ter inledande positionsstrul.
- Det blir fel hur jag än gör och
hon kändes heller inte lika bra.
Det var inget tryck i henne och
hon hängde töm så det blev lite
uppgivet. Jag tror det kan vara
en reaktion sedan hon startade
förra veckan. Att det blev för tätt
helt enkelt, förklarade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Cazzin Rozz - Är rätt så ny men har
kommit gång med snabbjobb och
springer rätt så fint. Hon har dock
lite problem med svängarna och har
inte lärt sig riktigt än men vi tränar
på.
Cognac Sting - Var in till banan och
gick 1.23 på ett bra sätt även om han
är lite småtrög än. Han springer lätt
och fint och gör det vi begär av honom.
Don Clerk - Har gått 1.23 på banan
och är lite småtrög fortfarande. Han
springer dock lätt och fint och gör
det vi begär och jag är nöjd med honom.
Dreamgirl Boko - Fick en liten
paus så hon ska börja gå snabbjobb
och går första jobbet imorgon.
Fonrouque Zon - Har haft en liten
paus efter att ha haft bekymmer med
framknäna. Det är en jättefin häst
annars men vi väntar med att köra
jobb tills det blir broddfritt.
Global Patriot - Ser fin ut tycker
jag men är lite hingstig för dagen så
vi får se hur det utvecklar sig. Han
har verkligen växt till sig och jag
gillar honom för han har en trevlig
inställning när vi kör.
Global Pearl - Har varit inne och
gått 1.23 på banan på ett bra sätt och
är väldigt okomplicerad. Han bara
springer och gör det vi begär hela
tiden.
Mactheman - Har gått 1.23 och har
släppt till riktigt bra det sista. Han
fick stå över en del tidigare i vinter
men har verkligen tagit upp sig på
slutet. Han är framåt och fin på alla
vis och jag är nöjd med honom.
Nova Mollyn - Kom in i månadsskiftet och ska gå lite motion innan
vi börjar köra snabbjobb.
Staro Hangover - Jobbar på och ska
in till banan vad det lider. Hon är en
stor och rejäl märr som springer väldigt lätt och fint.

FYRAÅRINGAR

Candy Man - Har varit in till banan
en gång och gick 1.22 i fin stil. Han
ska gå något mer sådant jobb innan
det blir kval.
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Circles - Har varit inne och gått ett
1.19-jobb och såg bra ut på det men
hade lite väl hög puls tycker jag. Vi
har inte hittat någon orsak till det
utan hon får träna på så får vi se om
det kommer undan för undan.
Early Choice - Är lite upp och ner
i prestationerna tycker jag. Jag var
jättenöjd med henne som tvåa på
Romme men senast gick hon i ledning och rullade över i galopp och
gick inget speciellt efter det. Hon är
lite ojämn men känns fin i jobb så
hon får starta på.
Tiffany Uxer - Var inne till banan
idag och gick 1.20 full distans och
det närmar sig start för hans del.
Up To Heaven E - Har varit in till
banan en gång och gick 1.22 och såg
jättefin ut. Hon får gå något jobb till
innan vi kvalar.

ÄLDRE

Conrads Winner - Var helt ok senast han var ute som tvåa i V65. Han
stånkar på men får inte starta för tätt
eftersom han har lite problem med
fräschören.
Credit Fayline - Ser allt bra ut med
efter segern i årsdebuten och det
känns lovande. Han startar igen på
fredag och har ett bra utgångsläge.
Global Kitten - Var jag jättenöjd
med på Örebro men hon var inte
alls lika fin på Åby starten efter.
Jag tror det blev en liten reaktion på
Örebrostarten och banan var även
lite stum. Vi kollade upp henne och
hon hade en ganska rejäl reaktion
och blev behandlad. Hon blir därför
borta några veckor och då är även
banorna bättre.
Greve E. - Gör bra lopp hela tiden
tycker jag och jag var fullt nöjd med
honom på långfredagen. Nu siktar vi
på start i Årjäng i ett Klass II-försök.
Headhunter - Har tränat på fint
tycker jag och har gått 1.19 full väg
som snabbast. Han har inte toppform än så fredagens start får vi ta
som ett litet test. Han är en rejäl häst
som jag har lite förhoppningar på inför säsongen.
L.O.L. - Gick bra i söndags i ett rätt
så tufft gäng men hade oflyt och åkte

på en hovbensfraktur och blev halt
efter loppet så han blir konvalescent
några månader framöver.
Nowali - Har tränat på rätt så bra
men har lite bekymmer med en kotsenskida som vi har tappat. Hon ser
dock riktigt fin ut i jobben så jag
hoppas vi kan hålla henne fräsch för
då kan hon bli skaplig framöver.
Pearsall Amount - Startade igår
och kändes helt ok men det fattades
lite jobb så han fick mjölksyra helt
enkelt. Det har blivit långt mellan
starterna och han har fått för lätta
jobb däremellan. Vi letar nya lopp
och kommer igen.
Princess Wine - Var jättefin på Åby
senast och gick undan lätt med krafter kvar. Nu siktar vi på V75 på Färjestad där hon står bra inne i Bronsdivisionen.
Ronan Keating Hall - Åkte på en
harhas helt apropå som vi fick bränna men han är snart tillbaka igen.
Det brukar inte vara några konstigheter så han jobbar på igen om någon vecka.
S.J.’s Survivor - Strulade till det senast och blev lite halvstörd men det
är kanske inte hela sanningen heller.
Vi får se vad vi hittar på med honom.
Tiger Tex - Testade vi och red ett
jobb med och han såg jättefin ut så
det blir montékval för honom. Han
har sedan ett montélopp den 22:e på
Färjestad och vi hoppas han kan få
en nytändning under sadel.
Tyko Marje - Går lite lugna jobb
och ska röntgas för säkerhets skull
innan vi kör något vassare. Han ser i
alla fall fin ut.
Yank Dreamcatcher - Var med i
V75 senast och det blev lite väl tufft
med 1.13 första varvet. Banan var
även lite lös så jag tycker han var
ursäktad. Han kändes bra för övrigt
men har inte gått de tiderna förut så
det blev helt enkelt övermäktigt.

ÄNDRINGAR
IN: Nova Mollyn
UT: Kaprifol C.D., Lady’s Pho-

to, Mr Winwood, Stora Värmland

