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MAGNUS HAR ORDET...
Det har kanske inte blivit riktigt så mycket segrar på slutet som vi har varit vana vid och det har inte riktigt gått som man velat. Det har helt enkelt
inte stämt perfekt och det måste det göra. I vissa perioder blir det så men vi
lyckades i alla fall ta en V75-seger under april då Conrads Elsa vann ett försök
till Diamantstoet i Eskilstuna så det får vi vara nöjda med.
Nytorp 3/5 2014
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140410

Magnus inledde
på Åmålstravet

V86-skräll av Magnus

Igår slog Åmålstravet upp
portarna för säsongen.
Magnus Jakobsson var först
ut och vann årets första lopp
på Mörtebol.
Bakom Conny H Anderssons
Eloise infriade Magnus Jakobsson favoritskapet i V4-inledningen och de tog en programenlig spetsseger. Sexåringen tog
enkelt hand om taktpinnen och
trots att hon inte hade startat på
länge stack hon undan till en lätt
seger.
OLA HALLERSTEDT

Det blev i stort sett bara favoriter på gårdagens V86:a.
Bortsett från den femte avdelningen där Magnus Jakobsson skrällde.
V86-utdelningen igår blev drygt
14.000 kronor och det var tack
var Magnus Jakobsson som det

140411

Fossens Tosse fick revansch
Det har varit mycket surr runt
Magnus Jakobssons Fossens
Tosse.
Igår tog han karriärens första seger när han vann ett
ST-lopp på Örebrotravet.
Fossens Tosse har blivit lite av
en snackhäst i Värmland efter det bländande kvalet för en
knapp månad sedan. I debuten i
slutet av mars blev det tyvärr galopp men igår tog treåringen en
snygg revansch. Från innerspår
trampade Fossens Tosse iväg bra
men kunde inte hålla upp ledningen utan hamnade som tredje
häst in i första sväng. Efter ett
drygt halvvarv lyfte Magnus ut
honom som första häst i andraspår 1300 kvar blev han avlöst.
Mitt på sista bortre långsidan
attackerade Jakobsson och 300
meter från mål hade han rundat till ledning. Över upploppet

Fossens Tosse och Magnus.
Foto: Hanold/Foto-Mike

satt bara Magnus och bevakade
konkurrenterna och segern blev
enkel på 17,4/2140 m. Åsa och
Terry Wallberg är både uppfödare och ägare och kunde inkassera 50.000 kronor i förstapris.
OLA HALLERSTEDT

blev såpass. Han ställde nämligen till med en överraskning
i V86-5 med Eric Martinssons
Quantum Firefox. Efter en fin
resa i ryggar lotsade Magnus
fram sjuåringen till en säker seger till knalloddset 35,42.
OLA HALLERSTEDT
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140412

Conrads Elsa glimrade på V75

Don Clerk och Magnus vinner lätt hemma på Färjestad.
Foto: Kurt Einevåg

Conrads Elsa och Jakobsson på väg mot V75-seger i ett försök till Diamantstoet.
Foto: Lars Jakobsson

Conrads Elsa fortsätter att
skörda framgångar.
Idag vann hon ett försök till
Diamantstoet på V75 i Eskilstuna.
Conrads Elsa går från klarhet till
klarhet och har gjort det mesta
rätt i årets starter. Efter en välbehövlig genomkörare i årsdebuten
ståtar Laddie-dottern nu med tre

raka segrar och den senaste kom
idag i V75-5 på Sundbyholmstravet. Magnus Jakobsson var
snabb ur volten och tog direkt
hand om ledningen medan flera
av konkurrenterna galopperade.
Han fick sedan bestämma i täten
och varvet öppnades på bekväma 16,5. På slutrundan plågade
Magnus konkurrenterna och det
var ingen som var i närheten av

att hota femåringen. Conrads
Elsa vann i enkel stil på nya rekordet 15,0/2140 m och det såg
absolut inte slutsålt ut i mål då
såväl huvan som norskgasen var
oryckt. KB JEFF and F är ägare
och fick, förutom hederspriser,
glädjas åt 100.000 kronor i förstapris.
OLA HALLERSTEDT

140414

Lätt för Magnus och Mino
Igår drog Årjängstravet
igång en ny säsong.
Magnus Jakobsson var på
plats och tog en säker favoritseger.
Magnus hade fått förtroendet

bakom Hovel Helmens kallblod
Mino som spelades till tung favorit i V5-inledningen. Jakobsson körde ett fint lopp i ryggar
900 meter från mål tog han över
ledningen. Mino gick sedan undan till en överlägsen seger.

- Hästen var verkligen okomplicerade och det var bara att hålla
i sig så fixade han allt själv. Jag
fick köra, i stort sett, rakt fram så
det var inga problem, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT
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140417

Magnus och Old Faithful avslutade på Solvalla
Magnus Jakobsson avrundade Solvallakvällen igår.
Med Berne Gustafssons Old
Faithful vann han sista loppet.
Old Faithful startade flitigt på
rikstoton i vintras och efter en
liten paus och två lopp i kroppen
var han nu segermogen. Magnus attackerade från tredje ytter
knappa varvet kvar och kom landade utvändigt ledaren in mot
slutsvängen. In på upploppet
hade Old Faithful kopplat grepp
och han höll sedan undan till en
säker seger.
OLA HALLERSTEDT

Magnus och Old Faithful
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

140417

Global Patriot en vinnare igen
Efter galoppmisslyckandet
senast
fick Global
Patriot
revansch idag.
På Örebrotravet tog fyraåringen en
övertygande
seger.
Det har varit vinna eller
försvinna för
Global Patriot
i år och idag på
Örebro var det
det förstnämnda. Hingsten
har gjort sex starter i år varav
fyra har slutat med seger och i
två lopp har han blivit diskad för
galopp. Idag höll han sig dock i
rätt gångart och från 20 meters

tillägg hamnade han perfekt till i
andra-par utvändigt. 1200 meter
från mål gav sig Magnus Jakobsson av i tredjespår och rundade
till ledning. Han hade sedan full

kontroll på slutrundan och Global Patriot gick undan till en lätt
seger på 18,3/2660 m.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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Conrads Elsa

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Sto född 2009-05-15 e. Laddie u. Marilyn Ås ue. Malabar Man
Ägare: KB JEFF and F, Hammarö Uppfödare: Ove Conradsson, Falköping Skötare: Martina Lunde.
Starter april 2014: 1 1-0-0
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2/2140

1

15,0m

100.000 kr

15,0 65 Magnus Jakobsson

100.000 Diamantstoet, Försök 3

1. Conrads Elsa

2. Fossens Tosse

3. Tyko Marje

100.000 kronor

50.000 kronor

18.132 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Sköter sig bra
och ska åka in till banan och
kvala innan halvårsskiftet. Han
blir bättre och bättre hela tiden.
Don Joe - Är stor och slapp så
han tränar bara i sanden för dagen och det blir inget förrän till
hösten för honom.
Dragonfly Ninnie - Hade vi
tänkt att kvala men hon fick en
liten reaktion så det blev en liten paus. Nu ser hon dock fin ut
igen.
East Herkules - Blev valack för
någon vecka sedan så han tar det
därför lite lugnare för dagen.
Echos Orlando - Galopperade i
debuten så vi får lugna oss lite
och se att allt är ok innan han
startar igen.
Fossens Tosse - Verkar fin för
dagen och startar på Axevalla på
tisdag så jag hoppas han gör ett
bra lopp igen.
Golden November - Tränar på
och sköter sig utan anmärkning
men han har fortfarande en bit
kvar innan han kvalar.
Just East - Tränar på i full utsträckning men han har fortfarande en bit kvar innan det blir
tal om kval.
Manontee - Tränar på för fullt
för dagen och sköter sig bra.
Mantoqueen - Är rätt så ny i
träning och vi har kört några
1.30-jobb med henne och hon
känns fin.
Nezza Glide - Gjorde en start
på Romme och gick visserligen
1.17 men jag hade ändå förväntat mig att hon skulle vara lite
vassare. Hon är behandlad i knäna efter det och kommer ut igen
om någon vecka.
Orlandos Menea - Galopperade i första starten men gick bra
sedan så hon får komma ut och
starta snart igen.
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Samantha - Ligger runt 1.30fart men det fattas ork i henne.
Hon springer dock lätt och fint
men det är en del att träna på.
Valnes Filippa - Har haft lite bekymmer med förkylning så hon
får träna lite lugnt innan vi kör
några snabbare tider med henne.

FYRAÅRINGAR

Almas Smaragd - Kommer mer
och mer och börjar vakna till
och vi har kört 1.42 här hemma.
Han är stor och klumpig men det
går ändå rätt så lätt.
Cognac Sting - Skulle ha startat
på Solvalla men vi fick stryka
för en lättare förkylning. Han är
nog snart tillbaka igen.
Don Clerk - Verkar allt bra med
och han får starta på. Nästa uppgift blir norska V75 på Biri idag.
Fonrouqe Zon - Var vi in till banan med i onsdags och körde ett
1.19-jobb. Han kändes bra men
behöver något snabbare innan
han är startklar.
Fossens Bonus - Har det varit
lite strul med hela våren och vi
hade tänkt att starta men då var
han lite öm i knäna så vi fick behandla. Förhoppningsvis kommer han snart ut.
Global Patriot - Har släppt till
riktigt bra på slutet och kändes
riktigt fin senast men blev lite
störd efter 100 meter och galopperade. Han kändes dock kanonbra efter det och är riktigt uppåt
för dagen.
Joyful Lad - Var vi in till banan
med i veckan och han kändes
riktigt bra så vi ska anmäla honom till veckan.
Mactheman - Känns riktigt fin
nu och ska gå in till banan på
onsdag. Han känns betydligt
rappare nu är när han startade i
våras.

Nova Mollyn - Känns bra men
det har tyvärr blivit galopp i varje start än så länge i år. Om hon
stabiliserar sig lite tror jag hon
kommer att duga fint framöver.
Staro Hangover - Var med in
till banan i onsdags och gick
jobb men hon behöver någon
snabbare genomkörare innan vi
startar.

FEMÅRINGAR

Candy Man - Blev öm i knäna
och ombehandlad efter att ha
haft lite känning. Vi ska försöka
få honom fräsch innan han kommer ut igen.
Circles - Var med på Åby senast
och kändes bra men var inte lika
taggad som vanligt. Hon var väldigt brunstig så jag inbillar mig
att hon var nedsatt av det.
Conrads Elsa - Ser jättefin ut
för dagen och jag ska anmäla
henne till ytterligare ett försök
till Diamantstoet på Mantorp på
måndag.
Eliot Fame - Var sämre på Åby
senast och travade sämre så han
är behandlad efter det.
Global Offshore - Ser riktigt
bra ut och ska in till banan för
första gången på onsdag. Det
blir inga hårdare tester men i alla
fall snabbare än vad han har gått
hittills.
Up To Heaven E - Var lite tveksam i senaste jobbet så vi får se
hur det blir med söndagens tilltänkta start.
Vinniball - Tränar på bra men
har dåligt med lopp. Han har
dock en lämplig uppgift på
Romme den 13:e.
Zeb Lie Star - Kvalade i monté
och det verkade fungera bra så vi
får se om det kan bli någon start
under sadel efter dagens lopp i
Norge.

TRÄNINGSRAPPORTER

ÄLDRE

Almar - Var inte som bäst senast
han startade utan hade en halsinfektion så han får vila lite nu.
Credit Fayline - Har precis börjat träna på igen efter konvalescentperioden och han ser mjuk
och fin ut.
Greve E. - Har tränat på hela
tiden men har inte startat. Han
känns ok så jag hoppas han ska
duga framöver.
Headhunter - Skulle ha startat
igår men var inte helt kry så vi
fick stryka. Han känns annars fin
för dagen.
L.O.L. - Räckte inte till senast
men startar igen på söndag och
det loppet såg inte riktigt lika
hårt ut.
Princess Wine - Ser bra ut men
har inte släppt vinterpälsen helt
än så vi får gnugga på innan vi
trycker på i jobben.
Rydens Indigoblue - Har tränat
ok en tid och ska in till banan på
onsdag och gå ett snabbare jobb.
Tyko Marje - Gick bra på Bjerke senast men har lite dåligt med
poäng för dagen. Vi anmäler och
hoppas han kommer med i lopp
snart igen.
Västerbo RealLife - Såg jättefin ut i onsdag när vi var in till
banan. Han verkar riktigt pigg
och fin för dagen så jag ska försöka hitta lopp åt honom.

ÄNDRINGAR
IN:

Mantoqueen -11 e. Judge Joe

UT:

Lady’s Photo, Pine Pearl,
Whosyourdaddy
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