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MAGNUS HAR ORDET...
Vi brukar alltid köra lugnt i december och så blev det även i år. Hästarna är
friska och starka så det ser bra ut över lag. Några har varit igång och startat
för det är en del som har kommit igång sent eller som det har krånglat för under året men de mesta tränar just nu. De som har varit ute tycker jag har gått
bra utan att ha varit något vässade.
Nytorp 7/1 2014

NYHETER
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141204

141231

Enkelt för Magnus och Raggamuffin

Global Offshore
avrundade med
seger

Magnus Jakobsson noterades för en seger på Åbytravet igår.
Med Lars Järpedals Raggamuffin spurtade han till
seger i V5-finalen.
Magnus hade kört Raggamuffin
med framgång tidigare och igår

tog duon sin andra seger tillsammans. Från tillägg hamnade de
sista i åttahästarsfältet och 800
meter från mål satte Jakobsson
in attacken. Raggamuffin tog sig
fram utvändigt ledaren knappa
halvvarvet kvar och in mot upploppet hade han tagit över.
OLA HALLERSTEDT

Global Offshore ståtar nu med
tre raka segrar sedan han vann
ett femåringslopp på Axevalla
dagen före nyårsafton. Lindy
Lane-sonen var spelad till mycket stor favorit och Magnus laddade rejält från början och kunde ta hand om ledningen. Han
fick sedan styra och ställa som
han ville där framme och i sista
sväng tackade Global Offshore
för sig. Han sprintade undan till
Kurt Einevåg ohotad seger på
enFoto:
fullständigt
16,8a/2140 m.
- Det blev behagligt idag och han
kändes jättefin. Han var nästan
lite okoncentrerad men var ändå
på hugget. Nu får vi se hur han
känns efter den här starten men
han har säkert kapacitet att duga
en bit i Gulddivisionen i vinter,
sade Magnus.
KB Capulus Horses äger och belönades med 30.000 kronor.

141229

Lätt för Princess Wine

Princess Wine har gjort jämna och fina insatser hela tiden på slutet.
Hon fick nu även avsluta
året på bästa sätt med en
seger på hemmaplan.
Magnus Jakobsson och Princess
Wine tog en enkel seger i V65inledningen på Färjestadstravet.
Förutsättningarna var lite udda
med voltstart och lång distans
och dessutom tvingades hon tävla med skor. Trots det kunde hon

Det blev bästa möjliga avslutning på 2014 för stall Jakobsson.
Global Offshore vann sista
starten för året på en imponerande sätt.

avgå med segern efter att Magnus gett henne ett fint lopp i ryggar. Ut på sista bortre långsidan
sågs åttaåringen utvändigt utan
rygg och då tryckte Jakobsson
gasen i botten. In i slutsvängen
rundade Princess Wine ledande
Smirre Creek och länsade sedan undan till en lätt seger på
16,0/2660 m. Cool Stable KB
äger Coktail Jet-dottern som belönades med 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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Princess Wine

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Sto född 2006-05-11 e. Coktail Jet (Fr) u. Vintage Gold (US) ue. Valley Victory (US)
Ägare: Cool Stable KB, Charlottenberg Uppfödare: P Martinsson Skötare: Jeanette Jakobsson
Starter december 2014: 2 1-1-0
Mo 141209
F 141227

5/2140
3/2660

2
1

14,8am

38.027 kr

14,8a 66 Peter Ådefors
8.027
13,8 41 Magnus Jakobsson 30.000

1. Princess Wine

2. Global Offshore

3. Västerbo Reallife

38.027 kronor

30.000 kronor

8.500 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Aramis Race - Jobbar på för
fullt och ser fin ut. Allt verkar
bra med honom för dagen.
Athos Race - Tränar på i full utsträckning och jag har inget att
anmärka på för dagen.
Fred Astaire - Skulle ha varit
opererad men fick en halsinfektion. Vi ska kolla honom i halsen igen och se om vi inte kan få
bort den lösa benbiten snart.
Gene Kelly Am - Ser jättefin ut
och sköter intervallerna i sanden
på bästa sätt.
Global Steffo - Går intervaller i
sanden och sköter sig bra tycker
jag.
Havannah Zon - Tränar på enligt planen och gör det vi begär
av henne.
Lady Shenaya - Sköter sig bra
för dagen och tränar på i full utsträckning.
Porthos Race - Tränar på fullt ut
och går sina intervaller i sanden
på ett bra sätt.

TREÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Gjorde en start
i december men är inte riktigt
färdig än. Det känns ändå som
han har börjat släppa till riktigt
skapligt och han tar i på ett annat sätt. Han får dock jobba på
en stund så får vi testa honom på
banan innan nästa start framåt
våren.
Don Joe - Börjar släppa till riktigt bra även om han är lite slapp
än. Han travar dock bra och orkar med sig bättre så han är på
rätt väg.
Dragonfly Ninnie - Har lagt på
sig rätt så bra och växt till sig.
Hon är visserligen inte så stor
men det är mer häst än i höstas
så det går åt rätt håll.
East Herkules - Har börjat gå
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fort igen och det har gått förvånansvärt bra efter skadan. Han
är helt haltfri nu och får jobba
på ett tag innan det kan bli aktuellt med start. Det ser i alla fall
lovande ut.
Echos Orlando - Ska till Mälarkliniken imorgon för han vill
inte riktigt bli bra utan är fortfarande lite framhalt. Därför väntar nu en grundlig undersökning.
Fossens Tosse - Tar det fortfarande lite lugnare och det blir
inget över vintern för hans del.
Golden November - Tränar på i
sanden och ser ok ut för dagen.
Manontee - Kvalade på ett rätt
så bra sätt och det kan bli aktuellt med start frampå. Han känns
ok men jag har inte hittat något
lämpligt lopp än.
Mantoqueen - Var fin vid segern i måndags då hon skötte sig
bra och kändes fin. Vi startar om
någon vecka igen hade jag tänkt.
Nezza Glide - Är inte så långt
ifrån start nu men ska in till banan och gå något snabbare jobb
först.
Samantha - Ska in till banan
och få en genomkörare och
fungerar allt som det ska kommer hon sedan att starta.
Valnes Filippa - Ska in till banan och gå något snabbare test
och sedan känns det som vi kan
prova att starta.

FYRAÅRINGAR

Alpha Am - Tränar på lite försiktigt här hemma och vi har
ingen start inplanerad.
Don Clerk - Tränar på i full utsträckning men det blir ingen
start under vintern för honom.
Fonrouqe Zon - Blev konstig
senast på Färjestad. Han kändes
stark och bra men blev entömd
och rullig och hoppade 500 kvar.

Det är möjligt att han har känning av något så vi ska kolla upp
honom.
Fossens Bonus - Var jag jättenöjd med senast och han ser
bra ut efter den starten. Om allt
går som det ska siktar vi på ny
start den 19:e.
Global Patriot - Ser jättefin ut
i sanden och får träna på så en
stund. Det blir ingen start för honom i vinter.
Mactheman - Är så gott som
startklar nu men ska få någon
genomkörare innan vi testar att
ta ut honom.

FEMÅRINGAR

Circles - Skulle egentligen behöva något snabbare i sig för att
få lite form och hon startar på
måndag som ett litet test.
Conrads Elsa - Kan var lite besvärlig och bråkade så hon trampade sig. Det gick bra trots allt
och hon är inte halt nu men det
blev ändå ett litet stopp i träningen så allt blir lite fördröjt.
Global Offshore - Ser jättefin ut
för dagen och startar nästa gång
på Solvalla på onsdag.
Jane Avril - Ser fin ut i jobben
och är fräsch och fin så hon är
inte så långt borta från start.

ÄLDRE

Almar - Ser jättefin ut och går
jobb för fullt. Vi har en plan att
starta i ett montélopp den 31:e
på Axevalla och sedan finns det
en tanke att prova Frankrike
framåt våren.
Greve E. - Blev behandlad efter
senaste starten och ska börja gå
jobb nu igen.
Headhunter - Var jag rätt så
nöjd med i måndags. Han blev
visserligen lite sliten sista biten
men var inte så värst förberedd
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och dessutom fick han tävla med
skor.
Peter’s Lucky Day - Var inte
helt ok och har fått en liten paus
men tränar för fullt nu och är
snart startklar.
Princess Wine - Var fin i senaste
starten och planen är att starta
igen den 19:e.
Rydens Indigoblue - Jobbar för
fullt och ser bra ut men det blir
ingen start förrän framåt våren.
Västerbo RealLife - Skulle ha
startat på Örebro i söndag men
var inte helt ok i halsen så vi får
ta det lite vackert. Han har dock
känts bra innan det.
Zizou Limburgia - Är behandlad ett par gånger men tränar för
fullt nu. Han behöver ha lite jobb
innan han är färdig och det är en
bit kvar till start men tanken är
att han ska tävla under vintern.

ÄNDRINGAR
IN:

Jane Avril -09 e. Thai Tanic

UT:

Joyful Lad
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