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MAGNUS HAR ORDET...
Jag tycker det har varit en hygglig inledning på året får jag lov att säga.
Framförallt har Fossens Bonus varit överraskande bra och han känns som en
riktig räser. Det är roligt när man blir överraskad åt det hållet! Det har känts att
det är en jättefin häst men inte att han skulle vara så bra.
Överlag ser det väldigt bra ut i stallet och hästarna är fräscha och fina. Vi
kommer att träna på över vintern innan vi börjar tävla och jag tycker det ser
lovande ut.
Nytorp 1/2 2014

NYHETER
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140104

Candy Man inledde 2014
Igår var det årspremiär för
stall Jakobsson.
Candy Man såg till att det
blev en fin inledning på 2014
med en säker seger.
Candy Man har gett sin tränare
Magnus Jakobsson många gråa
hår men nu verkar det som polletten har trillat ner hos femåringen. Från att inte ha tagit i alls
i loppen svarade Super Arniesonen för en fin insats när han
tog karriärens första seger på
Åby igår. Magnus har kört defensivt med Candy Man i flera
starter för att bygga upp stridsmoralen och vid gårdagens start
visade han upp helt andra takter.
Efter ett lopp utvändigt ledaren
avgjorde Candy Man enkelt på
17,9/2160 m.

Candy Man visar fina takter och tar en lätt seger.
Foto: Sidmakar’n

- Jag valde ”dödens” och behövde inte köra förrän sista biten.
Han gick ifrån lätt och det var en
mersmakande seger med krafter
kvar. Han var inte helt stabil utan
sprang och kikade lite och han

har kapacitet för mer än vad han
har visat hittills, sade Magnus.
Mastervice AB är både ägare och
uppfödare och kunde räkna in ett
förstapris på 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

140108

Seger direkt för Joyful Lad
Igår gjorde Joyful Lad sin
första start i regi Magnus Jakobsson.
Det slutade på bästa sätt
med en övertygande seger.
Jakobsson gjorde resan till Dalarna och Rommes lunchtävlingar igår och fick vända hemåt
med en seger i bagaget. Med
egentränade Joyful Lad bollade
han med konkurrenterna och
tog en mycket lätt seger. Joyful
Lad inledde sin karriär hos Åke
Svanstedt utan att få till det men
visade igår rejäla takter. Efter en
lugn start avancerade Magnus
framåt i andraspår och var framme hos ledaren 800 kvar. Halvvarvet från mål hade han kopplat

Glada miner efter Joyful Lads seger.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

grepp och mitt i slutsvängen tog
Enjoy Lavec-sonen över täten.
Han gick sedan undan till en lätt
seger över upploppet och vann

helt ohotad på 18,5/2140 m. Stall
Fryksände äger fyraåringen som
alltså tog karriärens första seger.
OLA HALLERSTEDT

NYHETER
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140113

Magnus visade
fina körhänder

Fossens Bonus krossade allt

Magnus Jakobssons fina
kuskform håller i sig.
Idag tog han årets fjärde
kuskseger när han vann
med Moneypenney Face
på Örebro.
Magnus bjöd på en liten överraskning i den inledande V65avdelningen på Örebrotravet
när han satte dit John Jensens
Moneypenny Face till 9 gånger
pengarna. Varvet kvar attackerade Jakobsson i tredjespår men
fick sent svar och fick börja om
ut på sista bortre långsidan. Viking Kronos-dottern höll sedan
farten bra till en säker seger trots
att aktionen inte var som bäst.
- De körde rätt så bra från början
och det gynnade oss men det är
nära till galopp mest hela vägen,
sade Magnus efter loppet.
OLA HALLERSTEDT

Fossens Bonus är fullständigt överlägsen på Färjestad.
Foto: Kurt Einevåg

Idag gjorde Fossens Bonus
sin första start för Magnus
Jakobsson.
Han svarade för en fenomenal insats och tog en överlägsen seger
Fossens Bonus gjorde sju starter för sin gamla tränare ifjol
utan att vinna. Idag gjorde han
sitt första framträdande i regi
Jakobsson och han levererade
direkt. Efter en lugn start valde
Magnus att backa ner i kön och
avvaktade som femte häst i andraspår. Ut på slutrundan gav
sig Fossens Bonus iväg i tredjespår och forcerades till ledning

ut på den sista bortre långsidan.
Han länsade sedan bara undan i
helt överlägsen stil och vann ett
50-tal meter före närmaste konkurrent. Segertiden blev mycket
fina 14,7a/2140 m.
- Han var jättebra idag och jag
tror han kommer att springa riktigt fort i sommar. Vi får se om
det blir någon mer start nu i vinter, sade Magnus efter loppet.
Åsa & Terry Wallberg äger fyraåringen och de tog strålande glada emot sin ögonsten efter målgång. Förstapriset var 25.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT
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140127

Magnus inledde med en skräll på Romme

Credit Fayline utsedd till Årets äldre

Magnus Jakobsson gästade
Rommetravet under fredagen.
Han inledde kvällen med
seger då han vann med Kjell
O Jonssons Faksi Linn.
Faksi Linn hade inga större
förväntningar på sig från spelarkåren utan stod i 24 gånger
pengarna inför fredagens start.
Jakobsson körde lite därefter
och smög invändigt och från til�lägg hade han kommit ända fram

i rygg på ledaren vid varvning.
Ut på slutrundan gled han ut i
andra ytter och in i slutsvängen
satt han utvändigt ledaren. Faksi
Linn såg dock aldrig ut att kunna
koppla grepp på upploppet men
när ledaren hastigt och lustigt
kastade sig i galopp var segern
i hamn.
OLA HALLERSTEDT

I helgen gick den årliga
Travgalan för Värmlandsregionen av stapeln.
Credit Fayline utsågs till årets
äldre varmblod.
Magnus Jakobssons adept hade
en kanonsäsong 2013 och när
årets två- och fyrbenta profilen skulle hyllas på Travgalan i
helgen utsågs Credit Fayline till
årets äldre.
OLA HALLERSTEDT
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140128

140129

Circles bollade med motståndet

Andra raka för
Jakobssons
stjärnämne

Circles tar en lätt seger.
Foto: Kurt Einevåg

Igår tog Circles sin första seger i regi Magnus Jakobsson.
På Färjestad inledde femåringen V64-spelet på ett imponerande sätt
Magnus Jakobsson har byggt
upp Circles med smygresor under vintern och igår på Färjestad
fick hon maximal utdelning.

Efter att ha avvaktat i kön kom
Magnus fram utvändigt ledande
storfavoriten Global Investment
in mot slutsvängen. 400 kvar
hade hon avväpnat ledaren och
länsade sedan undan till en smått
överlägsen seger på 15,9/2160
m. Tom Lunde, genom Tal AB
äger kanadensiskan som tjänade
30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

140128

Heroisk insats av Lady’s Photo
Stall Jakobssons järnlady
svarade för en femstjärnig
insats på Axevalla idag.
Trots ett lopp utvändigt ledaren var Lady’s Photo klart
starkast i V5-finalen.
Nyblivna 10-åringen Lady’s
Photo visar inga tecken på ålderskrämpor och dessutom kan
hon nu även titulera sig miljonärska. Hon klev över strecket
vid kvällens seger på Axevalla,
som för övrigt var den 20:e i
karriären. Fast Photo-dottern
avgjorde V5-5 trots att hon fick
gå utvändigt ledaren hela vägen.
In på upploppet hade hon slagit
klorna i ledande Midsummer
King och segern blev till slut säker på 14,5a/1640 m.
- När hon känner att hon rår på
dem så kämpar hon riktigt bra

Lady’s Photo avgör den tunga vägen.
Foto: Kjell Hedvall

och det gjorde hon väl idag. Hon
kändes väldigt motiverad och fin
längs vägen men jag hade ingen
chans att komma förbi Midsummer King från början så då körde jag heller inget, sade Magnus
efter loppet.
Stall Eldflamman äger Lady’s
Photo som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson har blivit
av med sitt toppsto Global
Kitten.
Men han har ett nytt stjärnämne i Fossens Bonus.
När V86-spelet gästspelade
på Åby tog hästen andra
raka segern i Färjestadtränarens regi.
- Det är svårt att säga hur
långt han kan gå men han
har i alla fall börjat bra, konstaterade Jakobsson, som i
och med segern bidrog till
att en V86-spelare på Gotland vann 4,7 miljoner kronor.
Global Kitten, med bland annat
en seger i sto-SM på meritlistan,
har lämnat Magnus Jakobssons
träning för att fortsätta karriären
i Frankrike. Men istället har en
ny stjärna tänts i stallet. Fossens
Bonus visade med besked att segern senast inte var någon tillfällighet när han från positionen utvändigt om ledaren buntade ihop
motståndet.
- Det är aldrig lätt att gå på utsidan men han kändes stark och
fin hela vägen och det var inte
helt slutsålt i mål, sa Jakobsson.
- Vi får se hur utvecklingen blir
men han har börjat väldigt lovande. Han går dövad och med
järnskor och brodd, så det känns
som att det finns mycket att göra
på honom framöver.
OLA JOHANSSON

MÅNADENS HÄST
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Fossens Bonus

Foto: Kanal75

Hingst född 2010-04-26 e. Juliano Star u. Matilda Mitj ue. Zoogin.
Ägare & uppfödare: Åsa & Terry Wallberg. Skötare: Martina Lunde.
Starter januari 2014: 2 2-0-0
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1. Fossens Bonus

2. Circles

3. Lady’s Photo

75.000 kronor

37.140 kronor

24.300 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Tränar på och
ser fortsatt bra ut så jag har inget
att klaga på.
Don Joe - Ser fin ut för dagen
och tränar på helt enligt planerna.
Dragonfly Ninnie - Ser fin ut
för dagen och hon tränar på för
fullt.
East Herkules - Sköter sig fint
och jag har inget att anmärka på
för dagen.
Echos Orlando - Sköter träningen på bästa sätt och han får
fortsätta att jobba på.
Fossens Tosse - Gör det fortsatt
bra och han sköter jobben bra.
Golden November - Gör det vi
begär av honom och han känns
fin i jobben.
Just East - Ser fin ut och han
fortsätter att utvecklas hela tiden.
Manontee - Gör det bra på alla
sätt och vis och han sköter jobben på ett fint sätt.
Nezza Glide - Känns fortfarande bra i jobben och jag är nöjd
med henne för dagen.
Orlandos Menea - Sköter jobben till belåtenhet och hon gör
det vi begär av henne.
Valnes Filippa - Tränar på bra
och hon ser fin ut.

FYRAÅRINGAR

Cognac Sting - Har haft en liten paus men är igångsatt och
har börjat gå jobb igen. Han ser
riktigt bra ut och får en träningsperiod i någon månad innan vi
startar.
Don Clerk - Går jobb för fullt
och ser riktigt bra ut. Han kommer nog ut till start framåt mars
hade jag tänkt.
Dreamgirl Boko - Travar bättre
nu efter att vi har gått igenom
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henne och jag hoppas det flyter
lika fint för henne när det går
fortare också.
Fonrouqe Zon - Tränar på för
fullt och ser riktigt bra ut. Planen är att han startar i mars.
Fossens Bonus - Har varit oerhört fin och han känns som en
riktig kanon faktiskt. Jag hoppas
han fortsätter att utvecklas lika
fint och jag har tänkt att försöka
få med honom i V75 på Färjestad den 8:e mars. Kanske blir
det någon start innan det.
Global Patriot - Känns riktigt
bra och ska gå något tuffare
jobb. Eventuellt blir det start i
februari men det beror lite på
hur han känns när jag testar av
honom.
Global Pearl - Startade på
Romme men jag var inte riktigt
nöjd med henne. Det var ingen
riktig spänst i henne så vi gick
igenom henne och hon var inte
helt kurant. Hon är behandlad så
vi får ta omtag frampå.
Joyful Lad - Gick helt ok på
Örebro men hade lite svårt att
få fäste då det var mycket snö i
banan. Han kämpade i alla fall
så gott han kunde så jag var nöjd
med honom.
Mactheman - Ser jättefin ut och
allt verkar bra med honom för
dagen.
Nova Mollyn - Ser väldigt bra
ut och hon känns stark. Vi får se
om hon kan lära sig att bli lite
kvickare för då blir det riktigt
bra och hon startar när det är
broddfritt.
Staro Hangover - Är haltfri och
är igång och joggar nu men det
blir inga snabbjobb än.

FEMÅRINGAR

Candy Man - Vann i början av
månaden och vi kollade upp honom och han hade lite reaktion

så han går inga jobb än.
Circles - Har varit väldigt positiv på slutet och var riktigt fin
vid segern i måndags. Nu siktar
vi på Axevalla och stoeliten härnäst.
Conrads Elsa - Ser bra ut tycker
jag och hon tränar för fullt. Det
är start framåt våren som gäller
för henne.
Eliot Fame - Går jobb nu men
är lite tragglig i travet. Han får
jobba på så får vi se när vi kan
testa att starta.
Global Offshore - Ser bättre
och bättre ut men fick ett litet
bakslag i ett gaffelband. Han är
dock haltfri men går inga jobb.
Vi ökar träningen och det ser bra
ut så här långt.
Up To Heaven E - Ser bra ut och
ska gå snabbare jobb till veckan.
Eventuellt blir det start på Färjestad den 17:e.
Vinniball - Gjorde ett ok lopp
i debuten men han är inte helt
stabil. Det finns bra fart i honom
när han slappnar av men han är
väldigt spänd fortfarande. Nu
har han inga passande lopp på
länge så vi får träna på ett tag
till.
Zeb Lie Star - Blev behandlad
efter Åbystarten då han var ok
men inte som bäst. Han borde
ha kunnat lite bättre då så det
fick bli en paus men nu ser han
fräsch och fin ut igen.

ÄLDRE

Almar - Tar det lugnt för dagen
och går bara lätta joggning.
Credit Fayline - Ser bra ut och
han tränar på för fullt.
Greve E. - Har fått en liten paus
och joggas bara för dagen.
Headhunter - Tränar på för fullt
och ser jättefin ut. Han är en barfotahäst så vi får lugna oss lite
med startandet.

TRÄNINGSRAPPORTER
L.O.L. - Går jobb nu efter allt
strul och ser riktigt bra ut. Det
är dock en bit kvar till start och
han måste träna några månader
för att få bort magen.
Lady’s Photo - Var väldigt positiv i tisdags när hon vann från
dödens och hon kan när hon vill.
Hon känns jättefin och vi får se
hur många starter det blir i år
för vi ska ju försöka att betäcka
henne igen.
Pine Pearl - Tycker jag blir
bättre och bättre hela tiden. Hon
hade bekymmer i kurvorna men
det känns som att vi är på rätt
väg och hon ska träna på lite här
hemma innan vi testar på banan.
Hon känns riktigt skaplig faktiskt.
Princess Wine - Har precis
kommit igång igen efter sin knäoperation och hon ser spänstig
och fin ut.
Tyko Marje - Har haft lite ledigt
men verkar fin nu och han tränar
på.
Whosyourdaddy - Var inte alls
bra när han startade så vi gick
igenom honom och han hade lite
reaktioner här och där. Han ska
på återkoll till veckan så får vi se
hur det ser ut.
Västerbo RealLife - Var med i
Norge och gjorde en start men
var bara sådär och borde ha
kunnat bättre för han har tränat
bättre än så. Jag ska försöka hitta
något lopp för han känns fin här
hemma och så ska jag ändra lite
på balansen så tror jag det blir
bättre.

ÄNDRINGAR
UT:

Global Kitten, Passion Ås
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