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MAGNUS HAR ORDET...
Tävlingshästarna har varit jämna och stabila hela tiden så jag har inget
att anmärka på. Vi var i Stockholm i helgen och köpte ett par nya ettåringar och det var två intressanta hästar tycker jag. Framförallt den efter
Donato Hanover och en mamma som hade tjänat två miljoner som vi
fick förhållandevis billigt. Stammen är riktigt fin och det kändes som ett
bra köp.
Det är mycket sparpaket i dessa dagar och det känns ju mindre roligt
och målsättningen är att inte vara med i ”bygdetraven”. Nu är det bara
att inse fakta och hoppas att det kan bli någon förändring om staten
kan släppa till lite medel så det blir lite mer gynnsamt för alla inblandade
i travet.
Nytorp 2/10 2013
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Magnus och Kung
Meto avrundade

Andra raka för Mactheman

Magnus Jakobsson vann
kvällens sista lopp hemma
på Färjestad igår.
Med Stenströmers Kung
Meto tog han en säker seger.
När loppet, rejält försenat, kom
iväg tog Magnus en lugn start
med Kung Meto men kunde gå
fram och ta över ledningen efter
ett halvvarv. Indian Silver-sonen
höll sedan farten bra och var aldrig i förlustfara.

I fredags tog Mactheman
sin andra raka seger.
På Örebrotravet svarade
han för en fin insats för sin
tränare Jakobsson.
Mactheman har inlett tävlingskarriären riktigt bra och tog nu
sin andra seger i tredje starten.
Det var debut bakom startbilen
men treåringen var ändå med på
noterna direkt och kom fram utvändigt ledaren in i fösta sväng.
Magnus hade siktet inställt på täten och blev släppt dit efter 300

meter. Efter att ha öppnat första
500 efter 13,5 fick Magnus lugna tempot en bit och varvet gick
på 16,0. Thai Tanic-sonen höll
sedan farten bra sista halvvarvet
och även om han kanske blev
lite bekväm i sin ensamhet över
upploppet höll han farten bra till
en enkel seger. Tiden blev fina
15,1a/1609 m. Stall Monopole
VSOP äger Mactheman som tjänade ytterligare 17.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT
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Grym Credit Fayline tog andra raka på V75

Credit Fayline håller undan till en imponerande seger i Silverdivisionen.
Foto: Jeannie Karlsson

Credit Fayline svarade för en
osannolik prestation på V75
igår.
Tillsammans med sin tränare
Magnus Jakobsson slaktade
han motståndet i Silverdivisionen.
- Det var en femstjärnig insats, betygsatte Magnus.
Efter att ha vunnit Silverdivisionens final i senaste starten
provade Magnus Jakobsson
återigen lyckan på rikstoton med
sin skjutare Credit Fayline. Om
senaste segern var imponerande
så var det ingenting emot vad
sjuåringen presterade på Boll-

nästravet igår. Magnus laddade
framåt direkt och kom, via tredjespår, fram utvändigt ledande
Ginala. Det blev dock en tuff
strid om täten och Magnus fick
pressa tufft för att få överta. Priset blev en tuff 1.07-öppning
första halvvarvet och vid varvning stannade klockan på 1.10.
Trots det ursinniga tempot tågade Credit Fayline bara undan
och när upploppet nalkades hade
han alltjämt ett rejält försprång.
Även om det tog emot lite sista
biten höll Credit Winner-sonen
farten storstilat och gick undan
till en säker seger på nya rekordet 10,9a/1640 m.

- Det blev rejäl körning men jag
ville till ledningen och när jag
såg att Örjan tog upp så trodde
jag att jag skulle få ta över men
Henrik stretade emot. Min häst
kändes stark och fin och fick
springa på och efter ett varv
hade jag god förhoppningar att
det skulle hålla ända till mål.
Han har höjt sig rejält i år, sa
Magnus Jakobsson.
Stall C F HB i Grums kunde
räkna in Credit Faylines 17 seger i karriären och med dagens
segerpremie på 125.000 kronor
närmar sig hästen 1,5 miljoner
kronor insprunget.
OLA HALLERSTEDT
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Lycka och olycka
på Färjestad

Magnus inledde Unionstravet

Det blev en händelserik dag
på Färjestad för Magnus Jakobsson.
Han började med en dubbelseger och rundade av
med en kraschlandning
Det blev en lyckosam dag för
Magnus då han vann två lopp
på F’ärjestad med Berne Gustavssons duo Ambush Avenue
och Änglasjöns Ängla. Han
hade precis segerdefilerat med
den sistnämnde och satt sig upp
bakom Ulf Stenströmers Wonerful Eclipse. När starten sedan
skulle gå var olyckan framme
och Jakobsson drattade i backen
medan hästen skenade herrelös
runt banan.
- Jag körde i en jänkarvagn och
de är ju smala och lite ostabila så
den välte helt enkelt när vi vände upp. Hästen var inte dum på
något sätt men ökade lite när jag
skulle vända upp och då tippade
vagnen. Det höll på att gå riktigt
illa för jag fastnade med benet i
tömmarna och jag han tänka att
”Nej, nu bär det iväg” men som
tur var kom jag loss, berättade
Magnus och tillade:- Frågan
är om man inte skulle förbjuda
jänkarvagnar i voltstart, för idag
såg vi ju hur lätt hänt det är att
olyckan är framme.
åde Magnus och hästen klarade
sig undan äventyret med hälsan
i behåll.
- Det gick bra. Jag slog i höften
och armbågarna men det är ingen fara med mig.
Att det är fredag den 13:e idag
har troligtvis inget med saken att
göra. Eller?
OLA HALLERSTEDT

I lördags kördes årets största
dag på Färjestad, Unionstravet.
Hemmatränaren
Magnus
Jakobsson rivstartade travfesten och vann dagens första lopp.
Tillsammans med John Ö Jensens Passion vann Magnus Unionstravets inledande lopp under
lördagen. Efter att ha följt i favoriten Maximillans rygg blev
Passion utan draghjälp in i slutsvängen. Love You-dottern svarade dock för ett rejält sista halvvarv och avgjorde utan problem
över upploppet.
Från stallet startade sedan Headhunter i V75:s tredje avdelning.
Från fjärde inner kunde Magnus
slinka ut ett spår 300 kvar och
efter lite strul fick han chansen
i början av upploppet och spurtade bra till tredjeplatsen värd

Magnus och Passion segerdefilerar.
Foto: Hanold/Foto-Mike

24.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

130916

Dubbelseger på Örebro
Igår passerade Magnus Jakobsson fjolårets segerantal
som kusk.
Genom en dubbelseger på
Örebro är nu Magnus uppe i
110 årssegrar
Gårdagens segervapen hette Jennie Lovecroft och On Hold. Den
sistnämnde svarade för en top�prestation då han avgjorde efter
ett lopp utvändigt ledaren. In i
slutsvängen tog On Hold över
och höll sedan farten storstilat
till en säker seger. Jennie Lovecroft ledde runt om och var aldrig hotad.
Det blev även bra resultat för

stallets tre starthästar där Greve
E. lyckades bäst som tvåa. Efter
att ha hamnat i kön från tillägg
svarade Makthoub Jet-sonen för
en bra slutrundan bakom favoriten Rufoli Lung. Även Staro
Hangover gjorde det bra som
trea efter att ha fått chansen från
rygg ledaren i sista sväng. Av
Candy Man fanns det dock en
del i övrigt att önska. Efter att ha
tagit täten bröt han ut efter 700
meter och han såg ut att fokusera
mer på att krångla än att springa
framåt. Han lyckades ändå knipa
tredjeplatsen
OLA HALLERSTEDT
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Mactheman tog tredje raka

Mactheman tar en lätt seger på Axevalla.
Foto: Kjell Hedvall

Mactheman fortsätter att
övertyga på tävlingsbanan.
Idag tog han sin tredje seger
i karriärens fjärde start.
Treåriga Mactheman har verkligen inlett sitt liv som travhäst på
en kanonsätt och tog idag tredje
raka segern när han vann tredje
V4-avdelningen på Axevalla.
Thai Tanic-sonen tog hand om

ledningen och efter en liten positionsväxling på första bortre
långsidan fick Magnus Jakobsson bestämma som han ville.
Genom slutsvängen fick Mactheman dra undan rejält och fick
då längder ner till favoriten Rosebud. Han höll sedan farten bra
över Axevallas långa upplopp
och segern blev säker på nya rekordet 15,9a/2140 m.

- Han är jättefin och blir bättre
för varje start känns det som.
Han springer och kikar lite nu
men det känns som det finns bra
utveckling i honom, sade Magnus.
Stall Monopole VSOP HB är
ägare och kunde räkna in ytterligare 18.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Enkelt för Magnus och Old Faithful

Spets och slut på
Årjäng
Magnus Jakobsson avslutade fredagens tävlingar på
Årjängstravet.
Med Jonas Kinhults Giant
Euro spårade han sista loppet från start till mål.

Foto: Hanold/Foto-Mike

Old Faithful och Magnus Jakobsson gjorde ingen besviken på Sundbyholm igår.
Spelade till stora favoriter
infriade de förväntningarna
med råge i V64-4.
Förutsättningarna var perfekta
för Old Faithful som startade
från innerspår och Jakobsson
kunde enkelt ta hand om led-

ningen. Det var sedan ingen som
var i närheten av att hota American Winner-sonen som gick
undan till en mycket enkel seger.
Från egna stallet startade Magnus Tyko Marje i den efterföljande avdelningen. Här blev det
tyvärr en tidig galopp men femåringen reparerade sedan bra till
femteplatsen.

Giant Euro hade lottats till innerspår och när startbilen släppte fältet kunde han med liten
marginal hålla ut konkurrenterna
och försvara ledningen. Det blev
dock bra tryck på tillställningen
och även om det tog emot en del
över upploppet höll Giant Euro
undan till en säker seger

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT
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Full pott på Årjäng
Stall Jakobsson hade en fin
dag på Årjängstravet idag.
Två hästar till start resulterade i lika många segrar.
Magnus inledde marknadstravet
på Årjäng genom att vinna första
loppet med debuterande Global
Patriot. Treåringen svarade för
en helgjuten insats när han lekte hem loppet. Efter att ha tagit
hand om ledningen fick Jakobsson bestämma till lugna 21,2
första varvet. Då gick det desto

snabbar på slutrundan då Global
Patriot fick sträcka ut och över
upploppet gick han undan till en
lätt seger på 18,1/2140 m.
- Han springer och sparar sig
hela tiden men vet när det är
allvar så det var ingen fara. Det
känns som han springer på halvfart och han gör inte mer än han
behöver men det driver gött för
honom, tyckte Jakobsson.
Stall Global Patriot myste i
vinnartribunen och kunde glädjas åt förstapriset på 12.000 kro-

nor.
Stallkamraten Zeb Lie Star ville
givetvis inte vara sämre utan tog
även han en enkel seger. Efter ett
lopp i rygg på ledaren avancerade Magnus fram utvändigt mitt i
slutsvängen och över upploppet
fångade han in spårande Lord
Coron utan problem. Segertiden
blev fina 13,5a/1640 m och fyraåringen ägs av Team Bobban
AB.
OLA HALLERSTEDT

130924

Ängla och Magnus ledde runt om
Det blev en seger för Magnus Jakobsson på Färjestad
igår.
Med Berne Gustafssons
Änglasjöns Ängla spårade
han V64-2 runt om.
Spets och slut var segerreceptet
när Änglasjöns Ängla och Magnus Jakobsson tog andra raka

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Cazzin Rozz - Har gjort en start
och var inte alls till sin fördel. Det
blev visserligen hårt tempo men
hon tröttande ändå alldeles för tidigt. Vi kollade upp henne och hon
hade en halsinfektion så hon är behandlad och får ta det lite lugnt.
Cognac Sting - Har löpt på jämnt
och bra i de starter som han gjort
och han gör så gott han kan varje
gång. Han får göra några starter till
och vi kör så länge banorna är fina.

seger på Färjestad igår. Good As
Gold-dottern snabbstartade till
ledning och Magnus fick sedan
bestämma. Även om det hårdnade till lite sista biten var segern
aldrig i fara.
Från stallet startade även
Cognac Sting i ett E3-bonuslopp
och han tog en snygg andraplats
värd 20.000 kronor. Även Up to

Heaven E. svarade för en svettig insats då hon reparerade en
startgalopp strålande till fjärdeplatsen.
- Hon slog sig på skenan när
starten gick så därför blev det
galopp. Hon kändes jättebra efter det och kommer säkert att få
revansch, konstaterade Magnus.
OLA HALLERSTEDT
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Don Clerk - Hoppade lite oförklarligt in på upploppet senast på Årjäng och kändes väldigt stark i det
läget så det var synd. Vi ska kolla
upp honom innan vi startar igen
ifall det är något som han känner
av.
Dreamgirl Boko - Gick vi igenom
efter senaste starten och behandlade i ryggen så hon har varit lite konvalescent ett tag. Vi har börjat träna
igång henne igen och hon känns
väldigt mycket bättre tycker jag. Vi

ska dock inte trycka på för hård direkt utan vi skyndar långsamt.
Fonrouque Zon - Blev det stopp
för efter segern i Örebro och han
blev behandlad. Vi har inte haft jättebråttom med honom men nu ser
han fin ut i jobben så jag anmäler så
fort jag hittar något lämpligt lopp.
Global Patriot - Gjorde det jättebra i debuten och vann lätt. Han är
en jättefin häst tycker jag och han
får starta på lite under hösten.

TRÄNINGSRAPPORTER
Global Pearl - Har det varit lite
strul med och hon har fått en penicillinkur så nu ser det bättre ut. Vi
har kört igång henne igen men det
är ändå en bit kvar innan det blir aktuellt med kval.
Joyful Lad - Är en ny häst som
blev kastrerad direkt när han kom
till mig så det blir lite lugnt för
honom någon vecka innan vi kör
igång.
Mactheman - Har gjort det bra
tycker jag och han blir bättre för
varje start. Det verkar vara bra utveckling i honom så jag hoppas han
fortsätter på den inslagna vägen.
Nova Mollyn - Tränar på och ser
riktigt bra ut och hon har något
lopp på Färjestad i oktober som jag
tänkte starta i. Det är lite svårt att
bedöma hur fort hon kan gå men
det är i alla fall en fin travare som
har lätt för sig.
Staro Hangover - Har gjort det
ok så här långt men fick tyvärr en
inflammation i en tand i senaste
starten så vi fick sätta in dränering
för det blev varbildning. Nu ser det
bättre ut men vi får vara lite försiktiga tills det blivit helt bra. Det var
inget allvarligt så hon är nog snart
med i matchen igen.

FYRAÅRINGAR

Candy Man - Tränar fantastiskt
bra hemma men har ingen som
helst plan på att sköta sig när det
blir lopp utan går bara på tvären.
Den dagen han släpper till blir han
riktigt bra så jag hoppas att det blir
någon gång. Han måste visa att han
kan göra vad han ska innan vi kan
tro på honom.
Circles - Har tränat på men haft lite
dåligt med lopp. Hon är svårmatchad men har ett lopp på Rättvik den
13:e.
Conrads Elsa - Har sett fin ut tycker jag men fick en ögoninflamation direkt när hon kom så hon fick
ögondroppar med karenstid så därför har hon inte startat. Tanken är
dock att anmäla till Axevalla nästa
vecka.
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Up To Heaven E - Provade jag barfota senast men det blev lite för bra
med runt om så nästa gång blir det
skor bak. Hon är en fin häst som jag
tror kommer att duga bra framöver.
Vinniball - Har bättrat sig väsentligt på slutet och han får träna på
lite till innan det blir kval. Det går
åt rätt håll.
Zeb Lie Star - Visade lite kapacitet
när han vann i Årjäng och då skötte
han sig riktigt bra. Han blir bättre
för varje start och även om han
är rätt så hård än så länge går han
ändå att reglera.

ÄLDRE

Almar - Hoppade direkt senast
men gick bra efteråt. Han har inte
haft det rätta flytet utan han är betydligt bättre än vad han har visat
än så länge. Jag har stor tro på att
det ska släppa för honom och det
känns som en riktigt bra häst.
Credit Fayline - Är stabil och säker och jag hade tänkt att anmäla
till Åby härnäst. Han får göra någon start till i år innan vi lugnar ner
oss med honom.
Double You L.L. - Har inte gått
riktigt som vi förväntat oss på slutet så vi kollade upp henne efter senaste starten och hon blev behandlad i framstället.
Global Kitten - Har jag inte fått
någon riktig form på men hon är
inkvalad till Sto-SM nästa helg.
Hon känns fin och vi har skärpt till
träningen rätt så rejält för att se om
vi kan få någon effekt så det blir
lite bära eller brista för hennes del.
Eftersom hon känns fräsch får vi
prova SM så får vi se hur långt det
räcker men hon har inte toppform
som det känns i alla fall.
Greve E. - Är jämn och stabil och
gör aldrig ett dåligt lopp. Han är en
väldigt nyttig häst som får tävla på
så länge banorna är fina. Han har
varit igång länge så vi lugnar ner
oss till vintern.
Headhunter - Känns väldigt fin
för dagen men vinglade ut när jag

skulle attackera i lördags så det får
ses som ett olycksfall i arbetet. Det
är inga fel på honom utan vi tar nya
tag och han vinner nog snart lopp
igen.
L.O.L. - Tränar på för fullt nu och
ser ok ut. Han är inte startklar än
men det är på väg i alla fall.
Lady’s Photo - Ser jättefin ut igen
och ska få lite tuffare jobb innan vi
startar och vi får prova att köra på
lite med henne.
Princess Wine - Var lite förkyld tidigare så det blev en liten paus för
hennes del. Tanken är att hon ska ut
på Åby nästa torsdag och hon ser
fin ut i jobben.
Rydens Indigoblue - Är ny i träning och han var behandlad när han
kom så han bli konvalescent någon
vecka till.
Tyko Marje - Har fin form men det
blev lite trångt åt honom i första
sväng senast. Han gick bra efter det
så han verkar vara i bra form.

ÄNDRINGAR
IN:

Conrads Elsa -09 e. Laddie
Joyful Lad -10 e. Enjoy Lavec

UT:

Royal Peak

