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MAGNUS HAR ORDET...
Under juni tog jag ett par dagars semester och åkte till Mallorca och laddade batterierna. Det kändes som det var välbehövligt och jag ska försöka ta
något strödag i sommar också när det passar. Det har inte varit någon riktigt
toppform på stallet men nu verkar de flesta bra i alla fall. På kuskfronten slog
jag till med en dubbelseger på V86 och så körde jag även svenskt rekord
med Wellino Avenue så det har varit lite ljusglimtar på den kanten.
Nytorp 2/7 2014
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140614

140618

Stalldubbel på
Lindesberg

Wellino Avenue ordnade årets 50:e

Magnus Jakobsson rivstartade dagens tävlingar på
Lindesberg.
Han vann de två första loppen och sedan blev det ytterligare en seger under dagen.
Magnus Jakobsson dominerade
på Lindesberg idag och noterades för två stallsegrar. De kom
i de två inledande loppen och
först ut var Global Patriot som
tog tredje raka segern. Magnus
fick bestämma som han ville i
ledningen och öppnade första
varvet efter beskedliga 1.19.
Farten blev sedan desto högre
på slutrundan och halvvarvet
från mål var konkurrenterna rejält plågade. Över upploppet bet
Dream Vacation-sonen ifrån sig
utan problem och vann säkert på
nya rekordet 16,4/2140 m. Stall
Global Patriot äger fyraåringen
som tjänade 22.000 kronor.
I nästa lopp var det sedan dags
för Rydens Indigoblue som tog
sin andra seger på lika många
försök för Jakobsson. Ganymede-sonen försvarade innerspåret
utan större bekymmer och väl i
ledning släppte han ingen förbi
sig. Magnus kunde sitta och
finåka över upploppet till en enkel seger på 15,6/2140 m. LLA
Stable HB m fl äger Rydens Indigoblue som belönades med
22.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson tog sin
50:e kuskseger för året på
Färjestad i måndags.
Tillsammans med Berne
Gustafssons Wellino Avenue
infriade han favoritskapet.

en femstjärnig debut för några
veckor sedan och följde nu upp
det med ännu en imponerande
seger. I livets blott andra start
tog han en enkel seger på toppfina 15,7/2140 m. Fortsättning
lär följa!

Wellino Avenue svarade för

OLA HALLERSTEDT

140620

Zeb Lie Star höll lekstuga

Zeb Lie Star vinner montédebuten tillsammans med Anna Rönning.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

Igår gjorde Zeb Lie Star sin
första start i monté.
Det blev en mersmakande
debut som slutade med en
överlägsen seger.
Anna Rönning satt upp på femåringen vid Rättvikstravets tävlingar igår och det slutade med
en lätt seger i montéloppet. Zeb
Lie Star klev enkelt till ledning
och Anna fick bestämma som

hon ville där framme. På sista
bortre långsidan började konkurrenterna se plågade ut medan
Zerberus-sonen oförtrutet tågade vidare. Zeb Lie Star stod
i en klass för sig och gick ifrån
till en lätt seger på 15,4a/1640
m. Förstapriset var 15.000 kronor och det är Team Bobban AB
som äger.
OLA HALLERSTEDT
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140626

Jakobsson tog V86-dubbel

Magnus Jakobsson fullbordar sin V86-dubbel när han vinner sista avdelningen med Global Ninja.
Foto: Lars Jakobsson

Åmålstravet stod som värdar
för gårdagens V86-omgång.
Magnus Jakobsson hade en
fin kväll och noterades för
två segrar.
Magnus avslutade V86-omgången med en överraskning då han
vann med Berne Gustafssons

Global Ninja. Från 20 meters
tillägg fick de en kanonstart och
Jakobsson hittade andra-par utvändigt. 500 kvar attackerade
sexåringen i tredjespår och rundade enkelt favoriten Flash it
Diablo. Det blev sedan en duell
mot Caterina Murino och Björn
Goop där 17-oddsaren Global

Ninja var starkast och avgjorde
säkert sista biten.
Dessförinnan hade Magnus satt
dit favoriten Mino i V86-5. Efter
att ha övertagit ledningen 1200
meter från mål blev segern enkel.
OLA HALLERSTEDT

140630

Magnus körde svenskt rekord
Igår gjorde Berne Gustavssons Wellino Avenue karriärens tredje start.
Precis som det två första
slutade även den här med
seger, dessutom på nytt
svenskt rekord.
Wellino Avenue svarade för en

makalös prestation när han vann
ett försök till Sikta mot stjärnorna på Mantorp på nytt svenskt
rekord. Magnus Jakobsson drog
hårt i täten och skuggades hela
vägen av Buddha och Björn
Goop. Denne försökte att utmana över upploppet men kunde
aldrig gå i riktig närkamp utan

Wellino Avenue vann säkert. Segertiden för Berne Gustavssons
hingst blev 14,2/2140 m vilket
var nytt svenskt rekord för treåriga hingstar och valacker över
medeldistans med voltstart.
OLA HALLERSTEDT
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Rydens Indigoblue

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Kurt Einevåg

Valack född 2008-06-04 e. Ganymede u. Ballantines Finest ue. Alf Palema
Ägare: LL Stable HB, m fl Uppfödare: Arne & Siv Rydén Skötare: Martina Lunde.
Starter juni 2014: 2 1-0-0
L
140614 1/2140
Åm 140625 10/2080

15,6m
1
5

26.800 kr

15,6 15 Magnus Jakobsson 22.000 Frövi Plåtslageris lopp
15,9a 71 Magnus Jakobsson 4.800 V86-2

1. Rydens Indigoblue

2. Global Patriot

3. Headhunter

26.800 kronor

22.000 kronor

18.150 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Tränar på men
har en bit kvar till start. Han har
dock lätt för sig och jag tycker
det ser bra ut.
Don Joe - Tycker jag inte har utvecklats som jag har velat utan
han är slapp. Han får en paus en
stund så får vi se om han växer
i kroppen innan vi provar igen.
Dragonfly Ninnie - Kvalade
på ett jättebra sätt. Hon är både
stark och snabb och får börja att
smyga igång och starta lite har
jag tänkt. Vi ska dock vara lite
sparsamma med tävlandet i år så
hon får växa i sig och vi tar det
lite lugnt.
East Herkules - Tycker jag börjar släppa till riktigt bra efter kastration. Vi har varit in till banan
och han har sett riktigt bra ut
så det känns som han har blivit
bättre som valack.
Echos Orlando - Har haft lite
bekymmer med växtvärk och
varit stel men är bättre nu. Det
närmar sig start för honom.
Fossens Tosse - Verkar fin igen
men har inte gått några jättehårda jobb. Planen är att starta honom på Årjäng den 11:e.
Golden November - Kvalade
på ett hyggligt sätt. Han var lite
spänd i början men sedan gick
han hyggligt i alla fall. Han har
en bit kvar till start.
Manontee - Är inte riktigt färdig tycker jag utan han går bara
motion och vi försöker att bygga
upp honom innan vi kör något
hårdare.
Mantoqueen - Var in till banan
förra veckan och vi körde runt
1.23. Det verkade bra och hon
gjorde det på ett fint sätt. Hon
får gå in någon mer gång innan
vi kvalar och det är hösten som
gäller för hennes del.
Nezza Glide - Har haft lite be-
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kymmer med knäna men verkar
fin nu och jobbar för fullt. Hon
ska gå något lite snabbare innan
vi startar igen.
Samantha - Gick ett jobb inne
på Färjestad runt 1.23 och kändes bra. Det blir kval frampå och
sedan får hon starta under hösten.
Valnes Filippa - Har varit in till
banan en gång men det är en bit
kvar till start för hennes del.

FYRAÅRINGAR

Almas Smaragd - Är stor och
tung och har jobbat runt 1.40.
Det är en bit kvar innan det är
aktuellt med start för hennes del.
Cognac Sting - Är halsopererad
och har gått lite jobb och utan att
säga för mycket så tycker jag att
han känns piggare nu. Vi har visserligen inte testat i några tävlingsfarter men han känns riktigt
på alerten och fin så jag tror det
ska bli bra.
Don Clerk - Fick en reaktion
efter senaste starten. Han tränar
i alla fall nu men vi får avvakta
lite med att starta tills det stabiliserar sig ordentligt.
Fonrouqe Zon - Har varit behandlad efter starten han gjorde
så han var väldigt entömd men
nu tycker jag det känns ok. Det
är dock inga farter att tala om
men det är en bra häst så vi får
verkligen hoppas att bekymren
släpper.
Fossens Bonus - Hade en fraktur i ett framknä och är opererad.
Han blir därför konvalescent ett
tag men det känns ändå skönt att
vi hittade en orsak till varför han
inte har känts lika bra. Prognosen är dessutom god.
Global Patriot - Fick en böld i
ett ben efter sista starten men det
gick över rätt så fort och efter ett

par dagar var han haltfri. Han
tränar för fullt nu igen och jag
hoppas få med honom i Klass II
på Årjäng.
Joyful Lad - Skulle ha startat på
Axevalla men sträckte sig och
blev lite halt. Han är bättre nu
och ska gå några jobb innan vi
anmäler igen.
Mactheman - Tycker jag ser riktigt fin ut och han känns väldigt
fin i jobben även om vi inte har
kört något snabbare. Han är laddad och fin och startar på söndag
så jag hoppas han ska duga bra.
Staro Hangover - Gjorde ett
ok lopp senast i Arvika då hon
fick dödens. Jag tycker ändå det
känns som att hon inte har släppt
till på alla cylindrar än.

FEMÅRINGAR

Candy Man - Har varit behandlad i omgångar men är fräsch för
dagen. Jag ska försöka hitta något lämpligt lopp åt honom.
Circles - Verkar fin och ska ut på
Rättvik på måndag. Hon har jobbat bra så jag hoppas hon gör ett
bra lopp.
Conrads Elsa - Var inte som
bäst senast och blev rätt så entömd i loppet. Hon har varit normal i jobben efteråt så jag tror
hon fick lite ont i fötterna för det
var inte så mycket fot kvar efteråt. Nu sparar vi hov och siktar
på Axevalla under Stochampionatshelgen.
Eliot Fame - Känns stark och
bra men hoppar och krånglar.
Han har svårt att komma runt
felfritt så vi ska prova att kvala
honom i monté.
Global Offshore - Var jag väldigt nöjd med i kvalet och han
kändes bra. Planen är att anmäla
till ett snabblopp i Örebro nästa
torsdag så vi får börja smyga
igång honom. Jag har inga jättekrav på honom till att börja med

TRÄNINGSRAPPORTER
utan huvudsaken är att han håller sig fräsch och fin.
Jane Avril - Är rätt så ny i träning och har inte gått något jobb
än. Hon är lite hetsig av sig så vi
ska jobba på ett tag och köra i
ryggar. Hon känns dock som en
rätt så fin häst.
Up To Heaven E - Har inte varit
riktigt bra i knäna så det blir troligen operation för hennes del.
Vinniball - Var inte bra när vi
skulle kvala honom så jag strök
och nu går han på bete och har
lite sommarlov.

ÄLDRE

Almar - Har gjort det ok tycker
jag men det är kanske inte några
topprestationer. Han går ändå
godkänt och får starta på.
Credit Fayline - Har varit in till
banan en gång och det verkade
bra. Vi körde bara 1.20 så han
ska gå något tuffare jobb i slutet av veckan så får vi se lite vart
han står. Det närmar sig start i
alla fall.
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Greve E. - Är riktigt bra i ordning men har galopperat från
start flera gånger i rad. Jag ska
prova annan balans i nästa start
och han känns minst lika fin nu
som när han var som bäst ifjol.
Headhunter - Gjorde ett ok
lopp senast och stånkade på. Jag
tycker nästan han fungerar bäst
på 1600 meter trots att han inte
kan öppna något så jag ska försöka få med honom i ett försökoch finallopp på Örebro härnäst.
L.O.L. - Har hoppat och krånglat i ett par starter utan att vi
har vetat riktigt varför utan det
känns väldigt omotiverat.
Peter’s Lucky Day - Har precis
kommit in i träning så jag har
inte kört något jobb med henne.
Hon verkar vara lite hetsig och
hon har bara gått motion än.
Princess Wine - Skulle ha startat på Lindesberg men trampade
sig och blev lite halt. Hon har
sett bra uti jobben och startar i
Arvika på söndag så får vi testa
och se vart hon står.

Rydens Indigoblue - Fick ett
rätt så tungt lopp på Åmål senast
men höll farten hyggligt. Det var
kanske lite väl offensivt då och
jag har tänkt att prova V75 på
Årjäng nästa gång. Jag hoppas
vi får ett spetsläge då för då ska
han kunna hävda sig hyggligt.
Tyko Marje - Var inte som bäst
senat och blev behandlad i en
kota. Han blir därför borta någon
vecka men är snart tillbaka igen.
Västerbo RealLife - Har sett
bra ut i jobben igen och vi ska
försöka få med honom i Åmål
nästa onsdag.

ÄNDRINGAR
IN:

Jane Avril
-09 e. Thai Tanic
Peter’s Lucky Day
-07 e. Pearsall Hanover

UT:

Orlandos Menea, Zeb Lie
Star

