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MAGNUS HAR ORDET...
I december tog jag en resa till Thailand så det blev lite semester både för
mig själv och hästarna och det var välbehövligt. Det kändes på hästarna att
de behövde få en liten paus från allt och det märks på dem nu att de är lite
piggare och mer på alerten. Det har därför inte blivit så mycket starter under
månaden men det är ett upplägg som vi har haft sista åren och det har
fungerat bra. När förhållandena inte är allt för bra så har det sitt pris att tävla
och träna så därför tycker jag att det är bättre att ha ordning på hästarna
den andra delen av året.
Nytorp 2/1 2014
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Trippel och champion på Örebro
Det blev en mycket välregiserad finaldag på Örebrotravet igår.
Champion Magnus Jakobsson vann tre lopp och avrundade året med egentränade Zeb Lie Star.
Magnus Jakobsson har dominerat fullständigt på Örebrotravet
i år och hyllades igår som både
tränar- och kuskchampion. Hela
41 segrar har det blivit under
året och de tre senaste kom vid

gårdagens finalomgång. Passande nog var det Magnus som
avrundade säsongen då han vann
sista loppet med egentränade
Zeb Lie Star. Efter att ha öppnat
bra bakom bilen kom Jakobsson
fram utvändigt ledaren i första
sväng och Magnus valde att krypa ner i rygg. Ut på sista bortre
långsidan sågs Zeb Lie Star åter
på utsidan och Zerberus-sonen
gjorde sedan processen kort då
han forcerade till ledning dryga
halvvarvet från mål. Fyraåring-

en länsade sedan undan genom
slutsvängen och vann helt ohotad på 16,8a/2100 m. Team Bobban i Hallsberg kunde glädjas
åt årets andra seger och den var
värd 15.000 kr.
Magnus hade dessförinnan vunnit ytterligare två lopp då han infriade favoritskapet med Berne
Gustavssons On Hold i V64-inledningen. Sedan satte han även
dit Stenströmers Network Broline.
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Magnus ordnade
årets första åt
Coolkina

Magnus tog 160:e årssegern

OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson noterades för en seger hemma på
Färjestad igår.
Med Carl Johan Jepsons
Coolkina spurtade han hem
lopp 10.
Inför gårdagens start var Coolkina segerlös i år men i händerna
på Jakobsson blev det ändring
på det. Magnus gav sexåringen
ett perfekt lopp i andra utvändigt
och när attacken sattes in i slutkurvan avslutade Coolkina bra
och avgjorde säkert sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson avgör med Stenströmers Rise Above på Axevalla.
Foto: Malin Albinsson/MVA-Foto

Magnus Jakobsson fortsätter
att plocka segrar och fick
igår segerdefilera för 160:e
gången.
På Axevalla satte han dit Ulf
Stenströmers Rise Above.
Jakobsson har visat fortsatt fin
form efter semestern och vann
igår lopp för tredje tävlingsdagen i rad. Tillsammans med
Rise Above vann han V5-3 på
Axevalla och noterades därmed

för årets 160: kuskseger. Trots
att treåringen fick gå större delen av loppet utvändigt ledaren
avgjorde han säkert sista biten.
- Hästen är av den starka sorten
och vet verkligen var målet är
beläget. Han kändes fortfarande
stark runt sista kurvan och när
jag begärde lite av honom så
kopplade han greppet, sa Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT
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TVÅÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Tränar på i fin
stil och vi ligger mellan 1.552.00 i jobben så det är inga konstigheter.
Don Joe - Börjar rycka upp sig
riktigt bra tycker jag och han är
snart ikapp de andra. Han är inte
så snabb än men det går framåt.
Dragonfly Ninnie - Vrickade
sig lite och blev tjock i ett ben
men ser fin ut nu igen och tränar
för fullt.
East Herkules - Ser fin ut för
dagen och det är inge konstigheter utan vi tränar på som vanligt.
Echos Orlando - Gör det vi begär av honom så det finns inget
att anmärka på för dagen.
Fossens Tosse - Är en jättefin
häst som är väldigt okomplicerad och han känns nästan som en
färdig tävlingshäst.
Golden November - Fortsätter
att sköta sig bra i jobben och jag
är nöjd med honom.
Just East - Gör det vi begär av
honom och ser fin ut för dagen.
Manontee - Fortsätter att sköta
jobben på ett bra sätt och jag har
inget att klaga på.
Nezza Glide - Ser fortsatt fin ut i
träning och hon gör det vi begär
av henne.
Orlandos Menea - Är en rätt så
fin häst som har lätt för sig och
hon kommer ut frampå vårkanten.
Valnes Filippa - Är jag nöjd
med och hon ser fin ut i träning.

TREÅRINGAR

Cognac Sting - Kollade vi upp
och han ska på återbesök imorgon. Om allt är ok då börjar han
träna igen.
Don Clerk - Fick en liten paus
efter senaste jobbet men ska börja gå jobb igen till veckan.
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Dreamgirl Boko - Har fått ta
igen sig en stund men ska sättas
igång nu igen.
Fonrouqe Zon - Ser fin ut i jobben och får träna på nu under
vintern.
Fossens Bonus - Körde jag ett
lite snabbare jobb med igår och
han kändes jättefin så tanken är
att han ska starta på Färjestad
den 12:e. Han känns riktigt stark
och fin så jag hoppas det inte blir
någon nervkollaps när det blir
tävling.
Global Patriot - Tränar på för
fullt och vi får nöta på ett tag nu
innan det blir någon start.
Global Pearl - Gick ett lite
snabbare jobb igår och ska få
något mer sådant jobb innan vi
startar någon gång i januari.
Joyful Lad - Har varit inne och
gått ett 1.20-jobb på Färjestad
och känns helt ok. Han ska starta på Romme på tisdag och även
om det är svårt att veta i första
starten tror jag nog han ska ha
vettig chans.
Mactheman - Har börjat gå lite
motion och ska sättas igång igen
med snabbjobb till veckan.
Nova Mollyn - Tränar på för
fullt för dagen och allt ser bara
bra ut.
Staro Hangover - Är fortfarande konvalescent och tar det lugnt
för dagen.

FYRAÅRINGAR

Candy Man - Tar sig mer och
mer och ser bra ut så han får tävla på under vintern.
Circles - Fick en liten reaktion
efter senaste starten och blev behandlad. Hon har gått lite jobb
efter det och startar på söndag
men jag smyger lite med henne
ett tag framöver och bygger upp
henne så laddar vi när hon får
riktig form.

Conrads Elsa - Har fått en liten
paus men ska sättas igång igen
nu efter helgerna.
Eliot Fame - Kom med hem till
mig efter senaste starten och ska
få en rejäl genomgång innan vi
kör igång med träningen.
Global Offshore - Har gått lite
jobb men fick en liten reaktion
så nu får vi backa tillbaka och
det blir inge jobb på ett tag.
Passion Ås - Tränar på för fullt
och jag har inget att klaga på.
Up To Heaven E - Går snabbjobb nu igen och hon ser fin ut
för dagen.
Vinniball - Har vi kört 1.37 med
här hemma och han ska starta
när vi hittar något lämpligt lopp.
Zeb Lie Star - Är lite upp och
ner i prestationerna men när han
är lugn fungerar han bra.

ÄLDRE

Almar - Blev förkyld till V75finalerna i julhelgen så jag fick
stryka och han har sedan fått ta
det lugnt en stund.
Credit Fayline - Har börjat gå
snabbjobb igen och ser jättefin
ut för dagen.
Global Kitten - Är fortfarande
kvar i träning och vi får se hur
det blir i framtiden. Eventuellt
går hon ner till Frankrike men
innan det ska hon starta på Momarken på söndag.
Greve E. - Blev rädd för startbilen och bröt ut och galopperade
när jag skulle ladda senast. Han
har varit igång länge så nu får
han en liten paus under vintern.
Headhunter - Har börjat träna
för fullt igen och han ser jättefin
ut.
L.O.L. - Blev sparkad i hagen så
det blir lugnt för honom en period.
Lady’s Photo - Ser fin ut men
var inte som bäst senast. Hon

TRÄNINGSRAPPORTER
hade fått en liten paus innan den
starten och inte gått några väldiga jobb så jag hoppas hon är
bättre nästa gång.
Pine Pearl - Är rätt så ny i träning. Hon har lite bekymmer i
svängarna men kan springa bra
på rakorna. Vi tränar på och ser
om hon kan lära sig och få bättre
kurvteknik.
Princess Wine - Är konvalescent månaden ut innan vi börjar
med henne.
Tyko Marje - Ser pigg och alert
ut men har inte gått några jobb
än. Han är dock väldigt på hugget för dagen.
Whosyourdaddy - Har gått ett
1.20-jobb som snabbast på en
tung bana. Han travar sådär men
känns i alla fall stark och han
startar på måndag.
Västerbo RealLife - Känns riktigt fin och jag tror det kan vara
lite utveckling i honom. Han är
stor och rejäl och rätt så kvick i
benen.
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2013 - Året som gick...

ÄNDRINGAR
IN:

Eliot Fame -09 e. Dream Vacation
Orlandos Menea -11 e. Orlando Vici
Pine Pearl -08 e. Pine Chip

UT:

Nordic Illusion, VästerboAprilApril
2013 var ett fantastiskt bra år tycker jag, både för det egna stallet och
även för mig själv som kusk. Allt har fungerat otroligt bra och stallets
hästar sprang in 14.500 kr/start i genomsnitt. Över hälften av alla starter
slutade bland de tre främsta och det är mer än godkänt tycker jag.
Vi har kommit bra på det med träningsupplägget och allt fungerar bra.
Det är roligt att jobba och då kommer resultaten också. Dessutom har
vi varit väldigt förskonade från sjukdomar och det är något som jag
medvetet jobbar hårt för. Jag har varit väldigt noga med foder och miljö
så den ska vara så bra som det bara går. Att hålla så bra kvalitet på allt
som det bara går tror jag man får betalt för i längden.
Nu är vi laddade till tänderna inför en ny säsong och jag hoppas att även
2014 blir ett lyckosamt år med många härliga besök i vinnarcirkeln.

