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MAGNUS HAR ORDET...
Maj var en skaplig månad och den roligaste segern var på Solvalla under
Elitloppsdagen, det var en riktig höjdare tycker jag och en jäkla känsla faktiskt. Det har annars varit lite småstrul med en del hästar och det har inte varit
någon superform även om de har vunnit lite lopp. Det är bara att gnugga
på så kommer det framöver och det känns som det finns mer att ta. Det har
varit lite stolpe ut och jag tror att hästarna kommer att prestera ännu bättre
frampå.
Nytorp 4/6 2014

NYHETER
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140503

Don Clerk höll undan på V75
Magnus Jakobsson gjorde
idag resan till Biri för att starta Don Clerk på V75.
Fyraåringen infriade favoritskapet då han höll undan
från ledning.
Don Clerk har imponerat stort så
här långt i karriären och tog idag
sitt livs första V75-seger när
han vann på norska Biri. Clerk
Magistrate-sonen hade lottats
till innerspår och Magnus Jakobsson kunde därifrån försvara
täten. Han fick sedan bestämma
i ledningen men det blev ändå
rejält hårt sista biten då L’orage
kom flytande.
- Jag tog upp rätt så rejält i sista
sväng för att hålla den i rygg fast
men så kom det en fort ute i ba-

Don Clerk på väg mot karriärens första V75-seger.
Foto: Öyvind A Brusletten

nan och jag hann bli rejält orolig. Han var inte trött men han
är inte så speedig så det var inte
långt ifrån att vi åkte dit, sade
Magnus.
Segertiden blev 15,6a/2100 m

och ägarna Ansten Östbye m fl
belönades med 50.000 norska
kronor
OLA HALLERSTEDT

140507

Andra raka för Fossens Tosse
Igår tog Fossens Tosse sin
andra raka seger.
Tillsammans med Magnus
Jakobsson vann han ett STlopp på Axevalla.
Fossens Tosse ståtar nu med två
raka segrar och har redan tjänat
100.000 kronor. Den senaste
vinsten kom igår kväll i blötan
på Axevalla då han vann ett nytt
ST-lopp. Treåringen öppnade
bra från start och hamnade som
fjärde häst och när positionerna
sedan var intagna sågs han i
tredje-par utvändigt. In i slutsvängen bjöd Magnus på en liten
delikatess då han valde att sitta
kvar i andraspår och när hästen
utvändigt ledaren tog över mitt
i kurvan kunde han köra rakt

Invändige Fossens Tosse håller undan till seger på Axevalla
Foto: Kjell Hedvall

fram. Över upploppet kopplade
Fossens Tosse grepp utan problem och segern blev säker på
18,0a/2140 m.
- Han har lätt för sig och det det
har egentligen gått som på räls
sedan jag fick honom i träning,
sade Magnus.
Åsa och Terry Wallberg är såväl

ägare som uppfödare till Exploit
Caf-sonen som tjänade 50.000
kronor.
Jakobsson hade innan det vunnit
V64-3 med Sven Rejöns Pampas
S.I.R. som efter en rykande avslutning kunde fånga in Rite on
Win precis på linjen.
OLA HALLERSTEDT
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140511

140517

Ny seger för
Global Patriot

Magnus och Minos segertåg fortsätter

I fredags tog Global Patriot
årets fjärde seger.
Fyraåringen är därmed obesegrad felfri i årets starter.
Det blev en annorlunda inledning på loppet som startades
med linjestart. Global Patriot
verkade dock inte det minsta
brydd av den ovanliga startmetoden utan tog direkt hand
om ledningen. Magnus Jakobsson fick dock inte sitt helt ifred
där framme utan tempot hölls
upp och vid varvning stannade
klockan på 1.16. Trots det rejäla
tempot höll Global Patriot farten
bra och gick undan till en lätt seger över upploppet. Stall Global
Patriot är ägare och belönades
med 20.000 kronor vilket gjorde
att Dream Vacation-sonen passerade 100.000 kr insprunget.
OLA HALLERSTEDT

Mino och Magnus på väg mot V75-seger.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Idag tog Magnus Jakobsson
och Mino sin tredje raka seger tillsammans.
På Gävletravet bollade
de med konkurrenterna i
V75:ans tredje avdelning
Mino var andrahands-favorit i
Gunnar Wallbergs Minneslopp
med fina 100.000 kronor i för-

stapris och precis som i sina två
senaste starter blev det seger.
Trots att Moe Odin-sonen fick
gå hela loppet utvändigt ledande
favoriten Pliggfaksen blev segern överlägsen. I slutsvängen
pressade han ledaren i galopp
och Mino gick sedan undan enkelt.
OLA HALLERSTEDT

140523

Global Patriot tog andra raka

Global Patriot fortsätter att
leverera på tävlingsbanan.
Igår tog fyraåringen andra
raka segern när han vann
V64-6 på Örebrotravet.
Global Patriot hade stor förväntningar på sig från spelarkollektivet och var omgångens
största V64-favorit. Magnus Ja-

kobssons adept levererade åter
igen och tog en ohotad seger.
Dream Vacation-sonen öppnade
bra från start och tog direkt hand
om ledningen. Även om han
sedan blev lite utmanad genom
slutsvängen försvarade han sig
enkelt över upploppet och vann
ohotat.
- Han kämpade på fint men är

lite flegmatisk och springer och
kollar på allt annat, sammanfattade Jakobsson.
Segertiden blev fina 14,5a/2100
m, vilket var nytt rekord och
segern var värd 35.000 kronor.
Stall Global Patriot HB är ägare.
OLA HALLERSTEDT
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140526

Seger på Elitloppsdagen!

Magnus och On Hold på väg mot seger framför det stora publikhavet.
Foto: Lars Jakobsson

Magnus Jakobsson fick vara
med om något extra i söndags.
Han fick segerdefilera inför
världens bästa travpublik
under Elitloppsdagen på Solvalla.

Många kuskar drömmer om att
få vinna lopp under just Elitloppsdagen på Solvalla. Magnus
Jakobsson fick igår uppleva det
då han vann V75-5 med Berne
Gustafssons On Hold. Trots att
Valley Victor-sonen fick gå hela
sista varvet i tredjespår kund han

- Jag räknade med att vi skulle
bli kvar där ute när jag attackerade men hästen är väldigt stark
och rejäl, berömde Magnus innan han fick segerdefilera framför
det stora publikhavet.
OLA HALLERSTEDT

140530

Magnus inledde på Färjestad
Magnus Jakobsson och Berne Gustafssons segertåg fortsätter.
Från Solvalla och Elitloppsdagen blev det en ny seger
för duon på Färjestad under
måndagen.
Magnus Jakobsson tog en bejublad seger på Solvalla under

Elitloppssöndagen med Berne
Gustafssons On Hold. På måndag var de åter i vardagen och
nu blev det ännu en seger för
radarparet. Med debutanten Varenne Avenue inledde Jakobsson
tävlingskvällen hemma på Färjestad. Efter att ha tagit hand
om ledningen dirigerade Magnus loppet och när storfavoriten

Green Bax kom upp som tvåa in
i slutsvängen drog han undan för
fulla muggar och segern blev säker.
- Jag såg att han attackerade på
sista bortre långsidan och körde
då allt vad som gick för att det
skulle bli så jobbigt som möjligt
för honom, förklarade Magnus.
OLA HALLERSTEDT
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140530

140530

Tredje raka för
Magnus och Berne

Seger direkt för läcker Rydens Indigoblue

För tredje dagen i rad vann
Magnus Jakobsson lopp
med Berne Gustafssons hästar.
Nu var det dags för Wellino
Avenue att visa upp sig vid
Årjängstravets lunchtrav.

Igår gjorde Rydens Indigoblue sin första start i regi
Magnus Jakobsson.
Det slutade på bästa sätt
med en vattentät spetsseger.

Och uppvisning var precis va det
blev. Magnus körde sig till ledning i första sväng och ställde
farthållaren på 1.19 första varvet. Det gick dock betydligt
fortare på slutrundan och Wellino Boko-sonen gick undan till
en helt överlägsen seger på fina
16,5 full väg.
- Det är svårt att säga hur bra han
kan bli men det driver väldigt
bra för honom när han springer.
Han fick lunka på litegrann sista
varvet och det var rätt så gott om
krafter kvar i mål, sade kusken
Magnus Jakobsson.

Efter drygt nio månaders frånvaro med bl a en knäoperation
var Rydens Indigoblue igår tillbaka på tävlingsovalen. För sin
nya tränare Magnus Jakobsson
svarade Ganymede-sonen för
en topp-comeback när han vann
V65-avslutningen på Örebrotravet. Rydens Indigoblue öppnade
snabbt bakom startbilen och
tog direkt hand om ledningen.
Magnus hade sedan fullständig
kontroll på händelserna och när
han lättade på tömmarna mitt
på upploppet stack sexåringen
enkelt undan. Segertiden blev
15,4a/2100 m och ägarna LLA
Stable HB, m fl inklasserade
20.000 kronor.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT
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Global Patriot

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst född 2010-05-07 e. Dream Vacation u. I Dream the Dream ue. Victory Dream
Ägare: Stall Global Patriot Uppfödare: Global Farm AB, Vinninga Skötare: Martina Lunde.
Starter maj 2014: 2 2-0-0

14,5am

L 140509
Ö 140522

15,4l 22 Magnus Jakobsson 20.000 Fyraåringscupen, Försök 1
14,5a 16 Magnus Jakobsson 35.000 Fyraåringscupen, Final

6/2140
3/2100

1
1

55.000 kr

1. Global Patriot

2. Don Clerk

3. Fossens Tosse

55.000 kronor

53.510 kronor

50.000 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Kvalade senast
och skötte sig bra. Han är dock
inte startklar än men på gång i
alla fall.
Don Joe - Tränar på och det har
inte hänt så mycket. Han är stor
och slapp och har inte varit nere
på några speciella tider.
Dragonfly Ninnie - Ser rätt så
fin ut för dagen och hon kommer
att kvala den 16:e.
East Herkules - Har börjat gå
jobb igen efter kastrationen men
det är en bit kvar för honom. Han
får jobba på så får vi se när han
släpper till för han har sprungit
och hållit emot tidigare.
Echos Orlando - Fick vi behandla efter första starten då han
inte var riktigt bra. Nu ser han
bättre ut igen men han får jobba
på ett tag innan vi startar.
Fossens Tosse - Galopperade senast på Solvalla men kändes bra
annars så vi tar nya tag. Jag har
inte bestämt när nästa start blir
men vi funderar lite på E3 även
om inget är bestämt.
Golden November - Ska gå något snabbare jobb på måndag
och sedan blir det eventuellt kval
den 16:e.
Manontee - Tränar på igen och
är fräsch efter att ha varit lite
småknackig tidigare i vår. Han
går jobb för fullt men det är en
bit kvar för hans del.
Mantoqueen - Ser rätt så fin ut
faktiskt och vi har kört 1.26 som
snabbast. Hon blir bättre och
bättre hela tiden och hon är en
fin travare som dock inte är startklar riktigt än.
Nezza Glide - Har haft lite bekymmer med fräschören och det
känns som det har krånglat. Vi
har inte riktigt fått klartecken
utan tar det lite lugnt fortfarande.
Orlandos Menea - Startade i
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tisdags men var inte som bäst då.
Vi kollade upp henne idag och
det var lite smågrejer som inte
var riktigt ok. Vi får nog trimma
på ett tag innan hon kommer ut
igen.
Samantha - Blir bättre och bättre hela tiden och från att ha varit
lite tung i flåset tidigare blir hon
successivt bättre. Hon har dessutom lätt för sig.
Valnes Filippa - Har repat sig
efter förkylningen och går jobb
nu igen.

FYRAÅRINGAR

Almas Smaragd - Smet ur boxen och fördärvade sig lite och
fick några skrubbsår. Det är läkt
nu och hon ska börja gå jobb
igen.
Cognac Sting - Har haft lite bekymmer med halsen och blev
opererad efter senaste starten
så det blir någon veckas konvalescent. Han har dock gjort det
bra trots missljudet i halsen och
förhoppningsvis blir han bättre
framöver.
Don Clerk - VVar med på Solvalla senast och blev stänkrädd
och galopperade. Tanken är att
han ska starta på Färjestad i ett
fyraåringslopp den 16:e.
Fonrouqe Zon - Var jag inte
riktigt nöjd med senast han startade då han hängde töm så vi får
kolla upp honom och se vad det
är som stör.
Fossens Bonus - Har varit drabbad av en massa småkrångel
som har ställt till det och det
kommer att ta lite tid innan han
kommer ut till start.
Global Patriot - Har gjort allt
rätt och har varit väldigt rejäl i
loppen. Han känns bra på alla
vis och ska ut på Lindesberg
nästa lördag. Om han är bra då

är planen att ta ut honom i V86
på Åmål.
Joyful Lad - Galopperade senast när det blev stopp framför
i sista sväng och jag fick ta lite
för hårt i honom. Han ser bra ut
annars så vi letar nya lopp.
Mactheman - Blev rullig till
slut senast på Axevalla och galopperade. Jag tror det berodde
på att han blev öm i fötterna.
Staro Hangover - Hoppade senast och det berodde på orutin
och hon släppte bara grejerna i
första sväng. Vi tar nya tag i Årjäng på tisdag.

FEMÅRINGAR

Candy Man - Har börjat gå fort
igen och han får träna på ett tag
innan vi tar ut honom till start.
Circles - Ser riktigt bra ut igen
så vi får börja leta lopp åt henne.
Conrads Elsa - Var bra senast
och gick en väldigt bra tid så hon
verkar hålla formen.
Eliot Fame - Hade tränat bra
inför förra starten men hade bekymmer med travet. Han får inte
riktigt plats och det går lite för
fort på 1600 m så vi får sikta in
oss på längre distanser istället.
Global Offshore - Har tränat
riktigt bra nu och ska kvala den
16:e. Jag tycker det ser positivt
ut.
Up To Heaven E - Har inte varit
riktigt bra i knäna så det blir troligen operation för hennes del.
Vinniball - Fick en liten paus en
period men ska börja träna nu
igen så det blir lite omtag med
honom.
Zeb Lie Star - Gick rätt så bra
senast och gjorde så gott han
kunde. Han har något bra montélopp framöver som vi provar i
och jag tror det ska fungera bra.

TRÄNINGSRAPPORTER

ÄLDRE

Almar - Var bra i comebacken
efter halsinfektionen och gick
rejält ända in i mål vilket var positivt.
Credit Fayline - Ser fin ut och
har börjat gå jobb. Han behöver
träna en period för att få upp flåset ordentligt igen.
Greve E. - Ser bra ut i jobben
och jag ska prova att få med honom till start den 16:e.
Headhunter - Var klart bra i
Norge senast då han spurtade
bra mot bra hästar. Nu är det hårt
emot på lördag igen så han får
smyga med för då kan han avsluta bra.
L.O.L. - Ser fin ut i jobben igen
och kommer ut till start om någon vecka.
Princess Wine - Ser riktigt bra
ut och får starta på framöver.
Rydens Indigoblue - Var riktigt fin på Örebro när han gjorde
comeback och vann med gott
om krafter kvar. Jag hade tänkt
att starta honom på Lindesberg
nästa lördag.
Tyko Marje - Slog sig på ett knä
senast på Färjestad och var inte
riktigt körbar till slut. Han kämpade så gott han kunde så han
verkar ha rätt så bra form ändå.
Västerbo RealLife - Känns riktigt bra i två starter efter uppehåll men tyvärr fick han bakspår
igen på tisdag. Från ett bra läge
tror jag han vinner lopp snart.

ÄNDRINGAR
UT:

Just East, Nova Mollyn
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