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MAGNUS HAR ORDET...
Hästarna har gått hyggligt under senaste månaden och framförallt har ju Almar övertygat. Det har varit en jäkla utveckling under hösten och det märks
på honom att han har tänt till på alla cylindrar för han är som en tiger och
krigar som aldrig förr.
Själv åker jag på två veckors semester och är tillbaka hemma i Sverige lagom
till jul, den 22:e. Vi brukar traditionellt ta det lite lugnare under december och
ladda om till nästa år som jag tror kommer att bli ett bra år.
Nytorp 2/12 2014
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Almars segertåg fortsätter

Lätt för
Fonrouqe Zon

Almar tar ännu en montéseger tillsammans med Martina Lunde.
Foto: Hanold/Foto-Mike

Almar fortsätter att skörda
segrar.
Igår slog han till och vann
montéloppet på Sundbyholm.
På sina sju senaste starter har
Almar vunnit sex gånger och
den senaste segern kom igår på
Sundbyholmstravet.
Tillsammans med Martina Lunde vann
Scarlet Knight-sonen montéloppet trots ett lopp utvändigt

ledaren. På baksidan pressades
ledande Huckleberry Finn rejält
och in i slutsvängen hade Almar
övertag. Ledaren stretade dock
emot genom kurvan men över
upploppet gick Magnus Jakobssons adept undan till en lätt seger.
Det var Berndt Anderssons
ögonstens tredje raka seger och
han tjänade 35.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

141111

Först ut var John Ö Jensens Moneypenny Face som tog andra
raka segern. Magnus lämnade
tredje utvändigt knappa varvet
från mål och kom fram utvändigt
ledaren på sista bortre långsidan.
In på upploppet kopplade Viking
Kronos-dottern greppet och gick

Magnus Jakobsson gästade
Momarken under tisdagen.
Han fick vända hem till Sverige med en seger efter att
ha vunnit med Fonrouqe
Zon.

undan till en lätt seger.
Magnus vann sedan även med
Leif Borgs Arik som avslutade
kvällen. Han försvarade innerspåret inledningsvis men
tvingades släppa ifrån sig täten
när favoriten Ågårds Mats kom
farande efter 700 meter. Mitt i
slutsvängen klev Jakobsson ut
utvändigt och redan 300 kvar
var ledaren slagen. Arik länsade
sedan undan till en smått överlägsen seger över upploppet.

Fonrouqe Zon spelades till stor
favorit på Momarken igår och
han infriade enkelt förväntningarna. Magnus kunde tidigt ta
hand om kommandot och Love
You-sonen hade sedan fullständig kontroll på händelserna.
- Jag körde till ledning i första
sväng och det var sedan inga
problem. Han är lite trög i stolen
men gick säkert undan sista biten, sade Magnus.
Stall Diez Amigos HB äger fyraåringen som tog årets tredje
seger och belönades med drygt
16.000 kronor.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Dubbelseger på hemmaplan
Magnus Jakobsson hade en
fin kväll på Färjestadstravet
igår.
Hemmatränaren noterades
för två segrar.

Foto: Kurt Einevåg
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Svenskt rekord av Almar

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

Almar går undan till en enkel seger på nytt svenskt rekord.
Foto: Lars Jakobsson

Ett prydligt svenskt rekord
sparkade igång Solvallalördagen med V75-finaler.
Färjestadshästen Almar eldade undan på 1.13,9/2 140
meter under sadel.
- Det gick fortare än jag
hade tänkt mig. Han är så
fin, sade en lycklig Martina
Lunde.
Finalen av Svensk Travsports
Montéserie blev väl värdig för-

stapriset på 100 000 kronor. Och
hästen som stod för showen var
Almar som onekligen funnit sig
själv sedan han börjat tävla under sadel.
- Man får inte bråka för mycket
med honom, då blir han tjurig.
Det är en häst med mycket egen
vilja och det är mycket det han
springer på också, kommenterade ryttarinnan efter sjätte raka
montésegern, tagen via hårddragning i spets.

Sådan hårddragning att det blev
den snabbaste segertid som noterats med aktuella förutsättningar, en putsning av Rock Mes
svenska rekord med tre tiondelar.
Tränare till sexåringen är Magnus Jakobsson och Berndt Andersson i Årjäng är ägare och
uppfödare.
ROBIN JOHANSSON

141118

Västerbo RealLife överlägsen
Västerbo RealLife tog en
välförtjänt seger igår.
Tillsammans med sin tränare
Magnus Jakobsson krossade han motståndet på Färjestad.
Efter lite halsproblem visade
Västerbo RealLife gryende form
som tvåa på Åby och igår fick
han full utdelning då han bollade

med konkurrenterna hemma på
Färjestad. Från sina dubbla til�lägg hamnade sexåringen fint till
i tredje utvändigt och ut på sista
bortre långsidan tryckte Magnus
gasen i botten. Credit Winnersonen rundade enkelt till ledning
in i slutsvängen och länsade sedan undan till en överlägsen seger sista halvvarvet.
- Jag tror att han kan duga även i

lite tuffare sammanhang framöver och idag kändes han jättefin.
Han är riktigt på gång nu och vi
får spänna bågen allt eftersom,
sade Magnus.
Big Top Racing AB äger hästen
som tog årets andra seger och segertiden blev 16,2/2180 m.
ROBIN JOHANSSON
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Global Offshore imponerade
Magnus Jakobsson hade en
fin dag på Färjestadstravet
igår.
Hemmatränaren noterades
för hela tre segrar.
Magnus Jakobssons trippel inleddes med egentränade Global
Offshore som imponerade stort i
den avslutande V64-avdelningen. Femåringen tog nu sin andra
raka seger på ett mycket rejält
sätt. Trots att Lindy Lane-sonen
fick gå utvändigt om favoriten
Democrat kunde han avgöra säkert över upploppet.
- Det var riktigt imponerande
tycker jag. En stark prestation
och han kämpade bra på utsidan,
sade Magnus.
KB Capulus Horses äger Global
Offshore som tjänade 50.000
kronor.

Global Offshore och Magnus Jakobsson
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Jakobsson avrundade sedan tävlingsdagen med att vinna de två
avslutade loppen åt Berne Gustafsson. Först ut var Varenne

Avenue som vann mycket enkelt
och sedan tog Plead Guilty en
smått överlägsen seger.
OLA HALLERSTEDT

141124

Magnus ramade in V4:an
Magnus Jakobsson tog två
segrar på Axevalla idag.
Han ramade in V4-spelet
genom att vinna första och
sista avdelningen.
Magnus inledde Axevallas tävlingar genom att sätta dit John
Ö Jensens Silent Laser i dagens
första lopp. Efter en lugn start
hamnade de i fjärde invändigt
och det såg länge mörkt ut. I utgången av slutsvängen hittade
dock Magnus loss och via en bra
avslutning avgjorde Silent Laser
enkelt sista biten.
Med Per-Erik Henrikssons Barack Boko hittade Jakobsson
andra-par ytter och där kunde
han sitta kvar ända till 300 kvar.

Magnus och Silent Laser avgör dagens första lopp på Axevalla.
Foto: Kjell Hedvall

Då sattes slutstöten in och sexåringen avgjorde utan problem
över upploppet.
- Vi fick ett jättefint lopp och

kunde sitta kvar till sista sväng
så det var optimalt, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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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 november 2014: 2 2-0-0
E 141101
S 141115

5/2140
1/2140

1
1

13,8m

135.000 kr

14,4a 14 Martina Lunde 35.000 Svensk Travsports Montéserie
13,8 27 Martina Lunde 100.000 ST’s Montéserie - Final

1. Almar

2. Global Offshore

3. Circles

135.000 kronor

50.000 kronor

22.500 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Aramis Race - Tränar på men
har varit lite känslig i munnen
så vi har dragit ut tänder. Annars
fungerar han bra.
Athos Race - Är lite känslig i
munnen men ser fin ut i intervallerna och han är pigg och fin.
Fred Astaire - Kommer att opereras för sin lösa benbit under
december är det meningen.
Gene Kelly Am - Tränar på och
ser riktigt fin ut. Han var in till
banan och gick 1.24 senast och
han är en stor och rejäl häst.
Global Steffo - Har inte varit in
till banan något mer men tränar
ändå på i full utsträckning.
Havannah Zon - Är kvitt sina
halsbekymmer även om det tog
lite tid. Hon ser väldigt fin ut och
får träna på.
Lady Shenaya - Har fortsatt att
utvecklas fin på slutet och jag
tycker hon ser lovande ut.
Porthos Race - Hade en tand
som inte var riktigt bra men ser
fin ut för övrigt och han är en av
de tvååringar som har kommit
längst.

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Ska ut och starta på måndag men han är inte
mogen för några stordåd utan
han får göra någon start så får vi
se hur han utvecklas.
Don Joe - Har ryckt upp sig på
slutet och ser riktigt skaplig ut
men det är ändå en bit kvar.
Dragonfly Ninnie - Går bara
motion för dagen och ska få en
träningsperiod och få utvecklas.
Jag tycker att hon är lite för liten
så hon måste även växa till sig.
East Herkules - Går motion
efter sin skada och den berörde
även senan. Han får jogga på
och blir bättre och bättre.
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Echos Orlando - Har tagit det
lugnt en period men ska börja
gå snabbjobb igen. Han verkar
i alla fall bra i långsamma tempon.
Fossens Tosse - Var inte alls
till sin fördel senast så han får
ta det lugnt en period. Det var
ingen ordning på någonting och
han var alldeles för uppe i varv
innan bilen släppte. Nu får han
ta det lugnt så siktar vi på våren
istället.
Golden November - Kräver mer
tid innan han är startklar och jag
tycker inte han är färdig än.
Manontee - Var jag inne och
körde 1.20 med på banan på
ett väldigt bra sätt och han gick
1.18 ett varv. Han är kvalklar
och kommer ut någon gång runt
årsskiftet.
Mantoqueen - Har fått en lite
lugnare period men ser riktigt
fin ut igen. Jag skulle tippa på
att hon kommer ut till start om
en månad.
Nezza Glide - Tränar på i lite
lugnare farter än så länge och
hon travar bra och springer rakt
och fint.
Samantha - Är äntligen kvitt
sina halsbekymmer och det var
lite segt att bli av med det. Hon
ska få gå lite jobb innan hon är
startklar.
Valnes Filippa - Ser riktigt
skaplig ut för dagen och tanken
är att hon ska kvala efter nyår.

FYRAÅRINGAR

Alpha Am - Galopperade till
slut senast på Bjerke och hade
varit trea, fyra annars. Hon har
lite känsligt humör och är lite
nervig.
Don Clerk - Går intervaller nu
och ser fin ut men vi siktar på
start till våren med honom.

Fonrouqe Zon - Gjorde ett ok
lopp senast tycker jag så han får
tävla på framöver så får vi se hur
han utvecklas.
Fossens Bonus - Ska gå in till
banan för lite snabbare jobb
imorgon. Han har gått 1.20 som
snabbast tidigare och såg jättefin
ut så det verkar positivt.
Global Patriot - Har haft det
lugnt en period och har precis
börjat gå snabbjobb igen. Han
ser bra ut för dagen.
Joyful Lad - Var inte till sin fördel senast och blev åtgärdad efter det. Han gick jobb idag och
såg riktigt fin ut.
Mactheman - Ska börja gå
snabbjobb och har tränat på och
gått 1.22 som snabbast. Det är
en bit kvar till start.

FEMÅRINGAR

Circles - Har gjort det bra men
fick ta det lite lugnare efter senaste starten. Hon ska dock snart
börja starta igen och det blir
eventuellt efter nyår.
Conrads Elsa - Har fått vila en
period och ser pigg och fin ut.
Meningen är att hon ska igång
igen nu.
Global Offshore - Var jättefin
senast på Färjestad men jag har
inte hittat något lämpligt lopp
åt honom men tippar på att han
kommer ut i slutet av månaden
igen.
Jane Avril - Har varit hemma
hos ägaren en period. Hon har
gått några jobb och ser fin ut
men är lite väl hetsig så det är en
bit kvar till start.

ÄLDRE

Almar - Har fortsatt att gå jättebra under sadel men får ta det
lugnt under december så börjar
vi vässa upp honom efter nyår

TRÄNINGSRAPPORTER
och siktar på våren.
Greve E. - Var positiv senast på
Romme då han gick hyggligt.
Jag kommer att anmäla honom
till Örebro nästa torsdag.
Headhunter - Har haft en lite
lugnare period men har gått lite
jobb nu igen och han får tävla på
under vintern.
Peter’s Lucky Day - Satt fast
senast på Solvalla och kändes
stark. Hon har ett bra läge nästa
gång så jag hoppas hon får lite
utdelning.
Princess Wine - Gjorde ett ok
lopp senast men det blev tufft
med tredjespår och sedan dö-
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dens. Hon höll ändå bra som
fyra och ska anmälas till Norge
nästa vecka.
Rydens Indigoblue - Gjorde ett
kanonlopp senast på Romme på
en bra tid. Han är ingen riktig
broddhäst så därför får han ta det
lite lugnt en period nu.
Västerbo RealLife - Har gått
bra på slutet så han får fortsätta
att tävla på och jag försöker hitta
lämpliga lopp åt honom.
Zizou Limburgia - Var inte så
bra på slutet så han blev åtgärdad. Nu ser han fräsch och fin ut
så det ser positivt ut.

ÄNDRINGAR
IN:

Jane Avril -09 e. Thai Tanic

UT:

Ville Ha

