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MAGNUS HAR ORDET...
Det blev en liten uppryckning under september mot tidigare månad och det
kändes redan i slutet av augusti att det skulle bli bättre. Vi har gjort lite korrigeringar på foderstaterna och det känns som det har blivit en positiv effekt
på det. Hästarna ser bra ut över lag och det var riktigt roligt att Global Patriot
kunde vinna under Unionstravet på hemmaplan. Det har blivit några segrar
på den dagen genom åren så det är en bra och trevlig tradition.
Nytorp 2/10 2014
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Rättviksseger till Magnus
Magnus Jakobsson noterades för en seger på Rättvikstravet igår.
Med Berne Gustafssons Ambush Avenue tog han en säker spetsvinst
Ambush Avenue gjorde igår comeback efter ett litet sommaruppehåll och hon var segermogen direkt. Magnus Jakobsson
sände Viking Kronos-dottern
direkt till ledning och sedan var
det ingen som kunde hota henna
utan seger blev enkel på nya rekordet 14,1a/1640 m.

Spets och slut var segermelodin för Ambush Avenue och Magnus.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

OLA HALLERSTEDT

140914

Hemmajubel på V75

Magnus bilr intervjuad av Patrik Nilsson på Lindesberg.
Foto: Kurt Einevåg

Magnus höjer högerarmen i en segergest när han vinner V75 med Global Patriot.
Foto: Kanal75

Magnus Jakobsson tog en
härlig V75-seger hemma på
Färjestad igår.
Med Global Patriot spurtade
han hem klass II-försöket till
publikens stora förtjusning.
- Det kan inte bli bättre än
så här, fastslog Magnus efter
loppet.
Global Patriot visade än en gång
att han har en vinnarskalle av
renaste guld. Faktum är att fyraåringen inte har förlorat ett lopp

felfri i år och nu kan han dessutom titulera sig V75-vinnare. I
sin V75-debut hade Global Patriot lottats till ett tråkigt elftespår och hamnade, som väntat,
i kön. Det visade sig dock inte
vara någon nackdel för det kördes vansinnigt i täten där ledande Supermede öppnade första
halvvarvet på 06,5 och varvade
på 1.10. I slutsvängen hade Jakobsson jobbade sig upp som
femma och över upploppet avgjorde Global Patriot enkelt.

- Det här var skoj! Loppet blev
ju passande kört för oss men han
var bra också. Det är underbart
att få vinna på hemmaplan med
mycket folk och fint väder. Det
kan inte bli bättre än så här, sade
Magnus.
Stall Global Patriot äger Dream
Vacation-sonen som tog karriärens åttonde seger och tjänade
100.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus inledde
med dubbel på
Örebro

Almar tog även en sulkyseger

Magnus Jakobsson rivstartade gårdagens tävlingar
på Örebrotravet.
Han vann med sina två första uppsittningar och passerade även 5 miljoner inkört
innan kvällen var slut.
Först ut var Ulf Stenströmers Laraki Brodde som infriade favoritskapet när han tog karriärens
första seger. Magnus avvaktade i
kön och attackerade på den sista
bortre långsidan. Treåringen höll
farten bra och avgjorde utan problem över upploppet. Jakobsson
fick sedan stifta bekantskap med
Fredrik Wallins tvååring Toohotforyou. Efter att ha smugit
med som tredjehäst fick Scarlet
Knight-dottern anfallsorder i utgången av slutsvängen och hon
avväpnade enkelt ledande favoriten Irene Sund sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Almar och Magnus efter segern.
Foto: Kurt Einevåg

Idag tog Almar tredje raka
segern.
Han följde upp sina två
montésegrar med en vinst
för sulky på Årjäng idag.
Almar har hittat en fin form och
var favorit i den inledande V5avdelningen på Årjängstravet
idag. Scarlet Knight-sonen öppnade bra bakom startbilen och
tog direkt hand om ledningen.
Magnus fick dock inte dämpa
utan blev uppvaktad längs vägen
men trots det höll Almar undan

till en knapp men säker seger
sista biten.
- Jag tycker han gjorde ett bra
lopp och den utvändigt var ju
otroligt bra. Det gick lite väl fört
för att jag skulle vara helt nöjd.
Jag körde ingenting från start
men ibland öppnar han bra själv
och det är lite svårt att veta från
gång till gång, sade Magnus.
Bernt Andersson är både ägare
och uppfödare och belönades
med 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

140924

Välförtjänt för Global Offshore
Global Offshore har gjort
fina insatser sedan comebacken.
Igår fick han även en välförtjänt seger när han vann på
Momarken.
Magnus Jakobsson hade hittat en lämplig uppgift åt Global Offshore på Momarken och
fick vända hem till Sverige med
en vinst i bagaget. Det blev en
riktig promenadseger för femåringen som ledde loppet från start
till mål och han var fullständigt
ohotad över upploppet.

- Han vann med gott om krafter
sparade så det blev ett bra lopp
för honom. Det var skönt att han
fick vinna så här lätt för han har
gått hårda lopp hela tiden utan
att få full utdelning, sade Magnus.

Segertiden blev 14,5a/2140 m
och segern var värd drygt 16.000
kr. KB Capulus Horses äger
Lindy Lane-sonen som tog karriärens åttonde seger.
OLA HALLERSTEDT
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Global Patriot

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst född 2010-05-07 e. Dream Vacation (US) u. I Dream the Dream (US) ue. Victory Dream (US)
Ägare: Stall Global Patriot HB Uppfödare: Global Farm AB, Vinninga Skötare: Martina Lunde
Starter september 2014: 3 1-0-0
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12,0ak

103.200 kr

14,0ag 26 Magnus Jakobsson 3.200 Emtunga Transports Lopp
12,0a 81 Magnus Jakobsson 100.000 Klass II, Försök 6
11ag 111 Magnus Jakobsson
0 Klass II, final

1. Global Patriot

2. Rydens Indigoblue

3. Fossens Tosse

103.200 kronor

53.500 kronor

40.000 kronor
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TVÅÅRINGAR

Aramis Race - Gick premielopp
på ett bra sätt och allt var till belåtenhet. Jag är nöjd med hans
utveckling.
Athos Race - Gick bra i premieloppet och det var inga problem.
Han var lite stor och slapp ett tag
men han kommer allt mer och är
en trevlig häst.
Fred Astaire - Har gått motion
efter premieloppet och han är en
fin häst som rör sig lätt och fint.
Vi ska börja köra lite snabbjobb
igen.
Gene Kelly Am - Är en stor och
fin häst som ligger runt 1.30 i
jobben. Han känns jättefin för
dagen.
Global Steffo - Är en fin häst
som sköter sig fortsatt bra och vi
ligger runt 1.30-farter i träning.
Havannah Zon - Har varit in till
banan ett par gånger och skött
sig riktigt bra. Hon har ett fint
steg och jag är nöjd med henne
så här långt.
Lady Shenaya - Har haft lite
växtbekymmer och varit stel och
kantig men känns bättre nu och
planen är att köra premielopp på
Färjestad nästa gång.
Porthos Race - Har tränat på
bra efter premieloppet och ligger runt 1.30-tider. Allt fungerar
bra för dagen.

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Blev förkyld
inför en tilltänkt start så vi har
fått lugna oss lite med honom.
Don Joe - Gick på bete i sommar men har kommit mer och
mer och jag tycker han travar
bättre än tidigare. Det här är ett
litet långtidsprojekt och det blir
ingen start i år men han är i alla
fall på rätt väg.
Dragonfly Ninnie - Var inte så
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fin i senaste starten och är behandlad efter det. Nu ser hon fin
ut igen och meningen är att hon
ska göra någon mer start under
hösten.
East Herkules - Kvalade på ett
bra sätt i måndags men trampade
sig rejält på kotan och fick riktigt ont efter mål så vi fick faktiskt åka iväg och sy. Jag hoppas
han repar sig men han kommer
bli borta och det tar säkert tid
innan han kommer till start.
Echos Orlando - Bröt ut och
galopperade i sista starten men
kändes bra för övrigt. Vi får prova med helstängt huvudlag nästa
gång och då tror jag det ska gå
bättre.
Fossens Tosse - Ska ut i ett
Breeder’s Crown-försök på tisdag och det var ett riktigt tufft
gäng och dessutom fick han ett
dåligt spår. Han verkar väldigt
fin i jobben men med tanke på
förutsättningarna får jag köra
lite försiktigt.
Golden November - Har inte
släppt till fullt ut än så det är en
bit kvar till start för hans del.
Manontee - Är positiv och blir
bättre och bättre hela tiden. Han
är på rätt väg tycker jag och
känns fräsch och tränar bra.
Mantoqueen - Blev rullig efter start senast och galopperade
men kändes riktigt stark annars.
Det kändes dock att det inte var
helt 100 och det visade sig att
han var lite öm i knäna. Det var
inga stora grejer så han är snart
tillbaka igen.
Nezza Glide - Har haft lite bekymmer med en höft och har
varit på rehab så hon kommer
igång så småningom.
Samantha - Var ok i kvalet men
jag tyckte ändå inte hon var lika
vass som hon känts i jobben. Jag
ska köra något jobb och försökte

testa henne lite frampå.
Valnes Filippa - Fick en liten
fraktur men var inte halt. Hon
går motion så vi får vänta lite
med kval.

FYRAÅRINGAR

Alpha Am - Gjorde en start på
Solvalla och det var kanske lite
väl tufft motstånd. Hon gjorde
ett ok lopp och gick rekord i alla
fall men jag får försöka hitta lite
lättare motstånd nästa gång och
se om det räcker bättre.
Cognac Sting - Gör bra lopp
hela tiden och är snart värd en
seger. Han är jämn och säker
och gör så gott han kan men han
är lite ospeedig så det är alltid
någon som är lite snabbare sista
biten. Jag är i alla fall nöjd med
honom.
Don Clerk - Går motion för dagen och det blir ingen mer start i
år utan vi väntar till nästa år med
honom.
Fonrouqe Zon - Ser riktigt fin
ut efter halsinfektionen han hade
och jag ska försöka hitta något
lämpligt lopp att anmäla honom
i relativt snart.
Fossens Bonus - Har gått lite
jobb och är mjuk och fin. Han
får jobba på lugnt ett tag innan
han är startklar men han känns i
alla fall fräsch.
Global Patriot - Var bra vid
V75-segern på Färjestad men
galopperade in på upploppet i
finalen. Han kändes stark i det
läget men kom ur balans så det
var lite synd. Han känns bra så vi
provar att anmäla till Färjestad
nästa gång.
Joyful Lad - Gjorde ett bra lopp
i monté senast och jag tyckte
han såg bättre ut då än för sulky.
Det var positivt men vi har inte
bestämt vad det blir härnäst.
Mactheman - Börjar komma

TRÄNINGSRAPPORTER
igång igen och ser fräsch och fin
ut men det är ändå en stund kvar
till start.
Ville Ha - Startar på söndag och
tränar bra så jag hoppas att han
ska duga rätt så bra.

FEMÅRINGAR

Candy Man - Har gjort det bra
på slutet och har framförallt
skött sig bra. Han känns fin och
kommer mer och mer.
Circles - Har gått bra på slutet
och gjort fina lopp i Norge. Hon
startar på onsdag igen och då har
hon bättre förutsättningar än vad
hon har haft på slutet känns det
som.
Conrads Elsa - Är åtgärdad efter senaste starten då hon inte var
som bäst. Hon känns fin i jobben
nu och startar i V75 på lördag så
jag hoppas hon ska kunna duga
bra.
Eliot Fame - Har vi gett oss med
och vi vet inte riktigt vad det blir
i framtiden.
Global Offshore - Var fin vid
segern senast och jag ska prova
att anmäla honom till Silverdivisionen näst helg men det är kanske lite tveksamt om poängen
räcker.
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Vinniball - Är lite fram och tillbaka och det har inte varit riktigt
stabilt att få igång honom igen.
Han är inte så dum när han fungerar men har varit lite konstig så
vi får gnugga på.

ÄLDRE

Almar - Har gjort det jättebra i
monté och är med i den disciplinen igen på lördag. Jag hoppas
att han ska duga bra för formen
verkar fin.
Greve E. - Är behandlad i bakknäna efter senaste starten då
han galopperade innan start och
det är inte normalt för hans del
eftersom han normalt är travsäker.
Headhunter - Har inte visat den
rätta formen tycker jag så jag får
försöka hitta på någon förändring med honom och se om han
piggnar till lite.
Peter’s Lucky Day - Var jättefin när hon vann på Solvalla och
hon blir bättre och bättre hela tiden. Hon är lugn och sansad och
får hon rätt smyglopp som hon
fått på slutet är hon riktigt vass
sista biten.

Princess Wine - Känns bra för
dagen och startar på måndag
men tyvärr fick hon ett iskallt
läge så vi får ligga lite lågt.
Rydens Indigoblue - Var ute i en
stenhård final i helgen då det var
körning hela vägen. Han kändes
bra och gjorde så gott han kunde
även om det inte stämde helt
med löpningen.
Tyko Marje - Var inte bra senast
så vi får ta och kolla upp honom.
Västerbo RealLife - Gjorde ett
ok lopp på Axevalla men var lite
klen sista biten och det visade
sig att han hade en halsinfektion så han var lite ursäktad. Jag
tycker annars han känns riktigt
bra för dagen.
Zizou Limburgia - Satt fast senast och jag tycker han verkar
riktigt fin och motiverad. Han
startar igen på söndag och för en
gångs skull fick han ett bra läge.

ÄNDRINGAR
IN:

Havannah Zon
-12 e. Celebrity Secret
Lady Shenaya
-12 e. Crazed

UT:

Jane Avril, L.O.L.

