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MAGNUS HAR ORDET...
Oktober började väldigt bra och hästarna kändes riktigt uppåt överlag men
sedan fick vi en del halsbekymmer i stallet. De flesta var drabbade så det
blev lite stopp men det gick förvånansvärt fort över. Det är någon som fortfarande är sjuk men det verkar som att de flesta har piggnat till och de som har
startat har presterat bra.
Nytorp 4/11 2014
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Magnus dominerade på Solvalla

Almar krossade
motståndet

Almar och Martina segerdefilerar.
Foto: Hanold/Foto-Mike
Magnus Jakobsson tog hela tre segrar på Solvalla.
Foto: Lars Jakobsson

Tre segrar varav två inom
V86-spelet.
Magnus Jakobsson hade en
fin kväll på Solvalla igår.
- Jag har tagit en dubbel här
tidigare, men aldrig en trippel, sade Magnus.
Magnus Jakobsson var kvällens
man på Solvalla under gårdagen
med en snygg trippelseger. Med
egentränade Peter’s Lucky Day
levererade Magnus en av kvällens två stora överraskningar då
hon vann sjätte avdelningen till
26 gånger pengarna och därmed
raderades samtliga V86-system
utom ett. Det lyckades dock inte
överleva de två sista avdelningarna utan det blir Jackpot till
nästa omgång.
Efter att ha smugit med i sjätte
invändigt lyfte Jakobsson ut
Peter’s Lucky Day i andraspår

800 meter från mål. I utgången
av slutsvängen fick sjuåringen
fritt och efter en sylvass avslutning kopplade hon grepp mitt
på upploppet. Segertiden blev
14,1/2160 m och loppet som var
ett försök till Diamantstoet hade
100.000 kr i förstapris. Such A
Quick One HB äger Pearsall
Hanover-dottern som tog första
segern i regi Magnus Jakobsson.
Magnus avslutade sedan V86:an
med On Hold som svarade för
en femstjärnig insats då han via
tredjespår första halvvarvet kom
fram utvändigt ledaren och sedan avgjorde över upploppet.
Innan V86 startade hade även
Magnus vunnit med Berne Gustavssons Ambush Avenu så det
blev alltså en dubbel till Warpnäs-stallet.
OLA HALLERSTEDT

Almar fortsätter att dominera i montéloppen.
I lördags tog han sin tredje
raka seger under sadel tillsammans med Martina Lunde.
Almar startade i ett av ramloppen
innan V75 på Hagmyren i lördags och höll stor lekstuga tillsammans med Martina Lunde.
Scarlet Knight-sonen öppnade
snabbast bakom startbilen och
stack direkt till ledning. Martina
drog sedan i ett jämnt tempo och
konkurrenterna hade tidigt problem att hänga med. Varvet kvar
hade Almar fått en 20 meter stor
lucka och den utökades sedan på
slutrundan. Sexåringen visade
härlig styrka och tågade undan
till en överlägsen seger på nya
rekordet 14,0a/2140 m. Härnäst
väntar Ryttar-SM på lördag för
Bernt Anderssons ögonsten och
då sitter Jenny Brunzell upp.
OLA HALLERSTEDT
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Andra gången gillt för Ville Ha
Igår gjorde Ville Ha sin andra seger i regi Magnus Jakobsson.
Det slutade med en övertygande seger på Rommetravet.
Efter att ha slutat tvåa i debuten för sin nya tränare Magnus
Jakobsson fick Ville Ha full utdelning igår på Romme. Från 20
meters tillägg laddade Magnus
framåt direkt och kunde komma
ner i andra ytter i första sväng.
Han blev sedan utan rygg i andraspår efter ett drygt halvvarv
och gick fram och övertog taktpinnen vid varvning. Super Arnie-sonen höll sedan farten bra

Magnus konstaterar att ingen kommer i närheten av honom och VIlle Ha.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

på slutrundan och länsade undan
till en lätt seger över upploppet.
Segertiden blev 16,5/2160 och

ägarna Stall Andelshästen belönades med 5.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

141011

Almar ordnade SM-guld
Idag var det stor SM-dag på
Åbytravet.
Magnus Jakobssons Almar
hade en av huvudrollerna
då han vann Ryttar-SM tillsammans med Jenny Brunzell.
För två år sedan hyllades Magnus Jakobsson och Global Kitten efter sin seger i Sto-SM och
i år hade Jakobsson en ny SMvinnare till start. Det var Almar
som fixade Ryttar-SM-guld åt
Jenny Brunzell efter en överlägsen seger. Brunzell försökte
att rida avvaktande och inledde
som tredje häst men Almar var
löpsugen värre och drog mer eller mindre självmant till spets
efter ett knappt varv. Han fortsatte sedan i ett hårt tempo även
på slutrundan men hade ändå
inga problem att gå undan till en

Jenny Brunzell saluterar sin SM-seger på ryggen på Almar.
Foto: Lars Jakobsson

smått överlägsen seger.
- Ju närmare mål vi kom desto piggare blev han. Jag hade
en överlägsen häst, sade Jenny
Brunzell.
Segertiden blev 14,3a/2140 m

och ägaren Berndt Andersson
kunde, förutom hederspriser,
glädjas åt fina 100.000 kronor i
förstapris.
OLA HALLERSTEDT
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Circles höll lekstuga
Magnus Jakobsson och
Circles inledde lunchtravet
på Axevalla idag.
Femåringen var helt överlägsen i V4:ans första avdelning.
Efter att ha startat i Norge på
slutet var Circles åter ute på
svensk mark och det resulterade
i en lätt seger. Från 20 meters
tillägg fick Majestic Son-dottern
en fin resa i andra-par utvändigt
och där kunde Magnus sitta och
mysa ända till 300 kvar. Då fick
Circles full anfallsorder och redan vid upploppets början hade
hon kopplat grepp. Hon sprintade sedan undan på lätta ben sista
biten och vann mycket enkelt på
15,0/2160 m.

Peter’s Lucky Day vinner på Solvalla.
Foto: Lars Jakobsson

Circles sticker undan till en lätt seger över Axevallas långa upplopp.
Foto: Kjell Hedvall

- Det blev helt perfekt när vi fick
sitta kvar till upploppet. Hon
kändes fin och det verkade bra
hela vägen, slog Magnus fast efter loppet.

Tal AB äger stoet som tog karriärens 10:e seger och tjänade
25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2014

Almar

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack född 2008-05-14 e. Scarlet Knight (US) u. Atas Alma ue. Ata Star L.
Ägare & uppfödare: Berndt Andersson, Årjäng Skötare: Therese Österberg
Starter oktober 2014: 2 2-0-0
H 141004
Å 141011

8/2140
3/2140

1
1

14,3am

135.000 kr

14,0a 16 Martina Lunde 35.000 Svensk Travsports Montéserie
14,3a 19 Jenny Brunzell 100.000 Ryttar-SM

1. Almar

2. Peter’s Lucky Day

3. Circles

135.000 kronor

105.700 kronor

27.140 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Aramis Race - Har varit inne till
banan och gått 1.25 och han ser
fin ut. Han har varit lite förkyld
men annars är han en riktigt fin
häst.
Athos Race - Är lite stor och
tung men tränar på här hemma.
Han är inte så tokig och han rör
sig fint.
Fred Astaire - Ska snart opereras för lösa benbitar men han
har varit förkyld så det har inte
hunnits med. Annars tränar han
på här hemma.
Gene Kelly Am - Är en jättefin
häst som har gått 1.25 och allt
ser bra ut för dagen.
Global Steffo - Har gått 1.25
som snabbast i träning och det
finns inget att anmärka på för
dagen.
Havannah Zon - Tränar på fint
här hemma och hon har även varit in till banan och gått jobb och
hon sköter sig bra.
Lady Shenaya - Tycker jag har
rätat till sig bra efter en downperiod och hon har utvecklats fint
på slutet.
Porthos Race - Har varit in till
banan och gått 1.25 som snabbast. Han är lite irriterad i munnen så vi ska ta en koll hos tandläkaren.

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Har haft en
halsinfektion så han har fått ta
det lite lugnare ett tag.
Don Joe - Var jag inte riktigt
nöjd med i jobben så han blev
behandlad och han har återupptagit träningen igen.
Dragonfly Ninnie - Har inte
varit riktigt färdig även om hon
visserligen vann ett lopp i höstas. Hon är lite outvecklad fysiskt och ska få träna på under
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vintern och bygga på sig lite.
East Herkules - Trampade sig
ju illa i kvalet men har börjat
gå jobb igen. Det har gått förvånansvärt bra så här långt.
Echos Orlando - Har tränat bra
men det har blivit galopp när det
har varit allvar. Han är inte riktigt färdig så han ska få en träningsperiod och vi får ge honom
lite tid så kommer det säkert att
bli bra.
Fossens Tosse - Fick en halsinfektion men är friskförklarad
och har tränat på. Han känns fin
men har inte gått några hårdare
jobb. Han startar på fredag och
jag tror han kommer att göra bra
ifrån sig.
Golden November - Är inte riktigt färdig än så han får fortsätta
att träna på.
Manontee - Har tagit sig riktigt
bra på slutet och ska in till banan
för ett snabbare jobb. Han känns
uppåt för dagen.
Mantoqueen - Var inte riktigt
kurant och galopperade i debuten. Hon blev behandlad efter
den starten så det blev en liten
paus men hon är på gång igen
nu.
Nezza Glide - Tränar på och ska
gå in till banan för att gå jobb
men det är en bit kvar till start
för hennes del.
Samantha - Åkte på en halsinfektion efter kvalet och är inte
helt friskförklarad än.
Valnes Filippa - Tränar på i full
utsträckning och ser fin ut för
dagen.

FYRAÅRINGAR

Alpha Am - Galopperade direkt
senast så jag får försöka hitta
startbilslopp framöver för då blir
det lite lättare att få iväg henne
från start.

Don Clerk - Ser riktigt fin ut nu
och är mjuk och smidig. Allt ser
bra ut men det blir ingen start
under vintern.
Fonrouqe Zon - Tycker jag gick
bra senast efter en del trafikbekymmer. Han gick ända till mål
och planen är att anmäla honom
till Norge nästa gång.
Fossens Bonus - er riktigt fin ut
i jobben och har gått 1.25 som
snabbast. Allt verkar bra med
honom för dagen.
Global Patriot - Har varit igång
länge så han får ta igen sig nu.
Det blir lite vila för honom och
sedan tränar vi på inför nästa år.
Joyful Lad - Verkar fungera
bäst i monté och travet flyter lite
bättre för honom då. Vi får försöka leta sådana lopp åt honom
framöver.
Mactheman - Tränar på och det
är snart dags att åka in till banan
med honom. Han har varit konvalescent en tid men ser mjuk
och fin ut nu.
Ville Ha - Har haft problem med
halsen men har sett pigg och fin
ut i jobben på slutet och han startar på måndag.

FEMÅRINGAR

Circles - Var fin senast och startar igen på måndag. Hon har ett
passande läge då så vi får se hur
långt det kan räcka.
Conrads Elsa - Har varit igång
länge så nu har hon fått en paus
och vi laddar om för nästa säsong.
Global Offshore - Tränar på
och ser riktigt fin ut så vi siktar
på start på Färjestad om ett par
veckor.

TRÄNINGSRAPPORTER

ÄLDRE

Almar - Har gått riktigt bra i
monté och ser stark och fin ut.
Nu laddar vi för finalen på Solvalla.
Greve E. - Tränar på riktigt bra
efter behandlingen och startar på
måndag.
Headhunter - Har ryckt upp sig
på slutet och gjort två riktigt bra
lopp. Han startar igen på torsdag
men har fått ett chansartat läge.
Peter’s Lucky Day - Gjorde så
gott hon kunde senast men mötte
lite för bra hästar. Nu siktar vi på
finalen av Diamantstoet på Solvalla.
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Princess Wine - Känns riktigt
bra men jag laddade för hårt på
Axevalla så det blev galopp in i
första sväng. Hon kan vara lite
osäker just där så jag får nog
ändra taktik framöver.
Rydens Indigoblue - Har haft
bekymmer med halsen men är
fin nu. Han startar på måndag i
Rättvik så jag hoppas att han gör
ett bra lopp.
Västerbo RealLife - Var riktigt
bra i måndags på Åby då han
fick gå i spåren och det var full
fart ända in i mål så formen verkar det inte vara något fel på.
Zizou Limburgia - Hängde
med senast och han kämpar på
och gör så gott han kan i loppen.

ÄNDRINGAR
UT:

Candy Man, Cognac Sting,
Eliot Fame, Tyko Marje,
Vinniball

