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MAGNUS HAR ORDET...
Det nya året har börjat jättebra och jag är väldigt nöjd med de hästar som
har varit ute och startat. Vi har bara tränat lugnt och fint och de har inte varit
vässade på något vis så det har börjat väldigt lovande. Även de hästarna som
tränar på här hemma känns riktigt bra och jag är nöjd med, i stort sett, alla
hästar i jobben. Det ser verkligt lovande ut inför det här året och kan vi bara
fortsätta att trimma på i samma stil tror jag det kan bli riktigt bra framöver.
Nytorp 2/2 2015

NYHETER
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Fin start på nya året

Magnus och Enjoy
Avenue höll undan

I måndags var det säsongspremiär på Färjestadstravet.
Hemmatränaren
Magnus
Jakobsson rivstartade och
tog en snygg stalldubbel.
Det var två imponerande vinnare
som Magnus Jakobsson presenterade under måndagskvällen.
Först ut var Mantoqueen som
gjorde sin andra start efter debuten i september. Den gången
slutade det med galopp men nu
skötte sig den nyblivne fyraåringen perfekt. Magnus tog direkt hand om ledningen och fick
bestämma. Efter ett lugnt inledningsvarv ökades farten rejält
på slutrundan och Mantoqueen
länsade undan rejält sista halvvarvet till en säker seger. Stall
Mantoqueen äger Judge Joe-dottern som tjänade 17.000 kronor
och segertiden blev nya rekordet
17,5/2140 m.

- Hon är fortfarande omogen
men skötte sig bra idag, sammanfattade Magnus.
Årets andra vinnare från stall Jakobsson blev Fossens Bonus som
gjorde en spännande comeback
efter ett års frånvaro. Trots det
långa tävlingsuppehållet syntes
inga spår av ringrost utan femåringen tog en överlägsen seger.
Magnus körde till ledning i första sväng och ställde farthållaren
på 1.19-tempo. Halvvarvet från
mål tackade sedan Juliano Starsonen för sig och klev undan på
ett imponerande sätt. Segertiden
blev nya rekordet 15,8/2160 m
och segern var värd 20.000 kronor. Åsa och Terry Wallberg är
både ägare och uppfödare.
- Det kunde inte ha varit bättre
än så här. Han var lugn och sansad och kändes jättefin, sade Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson noterades för en seger på Färjestadstravet igår.
Tillsammans med Berne
Gustafssons Enjoy Avenue
vann han lopp 3.
Enjoy Avenue spelades till tung
favorit och förväntningarna infriades. Efter att tidigt ha tagit
hand om ledningen fick Magnus
bestämma och loppet utvecklade sig sedan till en duell mot
andrahandsfavoriten Space Star.
Banans två giganter, Magnus
och Björn Goop, utkämpade en
tvekamp sista halvvarvet men
Magnus och Enjoy Avenue lät
sig inte passeras.
- Det stod och vägde kändes det
som men han hade övertag hela
tiden. Banan är lite lurig så man
vet aldrig men han bra fysik och
verkar ha mognat i psyket också,
sade Magnus efter segern.
OLA HALLERSTEDT
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Fossens Bonus
segertåg fortsätter

Peter’s Lucky Day
avgjorde på
Axevalla

Magnus och Plead
Guilty levererade

Fossens Bonus är alltjämnt
obesegrad för Magnus Jakobsson.
Igår tog han sin fjärde raka
seger tillsammans med sin
tränare.
Fossens Bonus startade med
knepiga förutsättningar igår med
bakspår på kort distans men
Magnus kom iväg bra och hittade en perfekt position i andrapar utvändigt. Där kunde han
sitta kvar till varvning då han
attackerade kraftfullt via tredjespår. In i slutsvängen kopplade han grepp om ledaren och
300 meter från mål tog han över
kommandot. Juliano Star-sonen
länsade sedan undan över upploppet och vann mycket lätt på
fina tiden 13,0a/1640 m.
- Det är svårt att bedöma hur bra
tiden är men det är klart att det
är stor skillnad mot en fin sommardag. Det var lite slirigt åt honom men han kämpade på fint
ändå även om det inte bet lika
bra som senast. Nu får vi hoppas
att han håller sig frisk och fräsch
och vi tar ett lopp i taget så får vi
se vad vi hittar på härnäst, sade
Magnus.
Åsa och Terry Wallberg är ägare
och uppfödare och de belönades
med 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Stall Jakobsson har inlett
2015 strålande.
Igår ordnade Peter’s Lucky
Day stallets fjärde seger för
året.
På blott nio starter har stall Jakobsson redan selat ut fyra vinnare i år och den senaste kom
igår på Axevalla då Peter’s
Lucky Day spurtade till seger.
Från bakspår kom Magnus bra
igenom och kunde hitta tredjepar utvändigt. Han hakade sedan på i ryggar runt slutböjen
och in på upploppet attackerade
Pearsall Hanover-dottern. Hon
kunde fånga in Maxmara i sista
stegen och tog en knapp men säker seger på 14,3a/1640 m.
- Det löste sig fint och vi fick
draghjälp av Stefan och kunde
sedan slå av honom sista biten.
Hon hade vilat inför den här
starten och var inte så hårt jobbad så det var bra gjort att vinna,
sade Magnus efter loppet.
Such a Quick One HB äger åttaåringen som tog karriärens 10:e
seger och tjänade 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson hade
spelarnas fulla förtroende i
V64-finalen igår.
Tillsammans med Berne
Gustafssons Plead Guilty infriade han förväntningarna
på Sundbyholm.
Plead Guilty är tillbaka som en
vinnare och tog årets första seger
när han vann V64-5 på Sundbyholmstravet igår. Från innerspår
kunde han dock inte försvara
ledningen men Magnus var med
på noterna och lyfte direkt ut
Express It-sonen i andraspår. I
första sväng gick han fram och
övertog täten och sedan fick Jakobsson bestämma. Plead Guilty var sedan aldrig i förlustfara
utan klev undan till en lätt seger
över upploppet.
OLA HALLERSTEDT
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V75-seger till grym Fossens Bonus

Fossens Bonus fortsätter att
leverera topprestationer.
I lördags tog han karriärens
första V75-seger och ståtar
nu med fem raka.
Fossens Bonus var spelad till
stor favorit i Klass II-försöket
på Axevalla under lördagen och
trots ett tungt lopp utvändigt ledaren kunde femåringen avgå
med seger. Magnus provade
framåt från början men tvingades släppa Love Palema före sig
in i första sväng och därmed blev
Fossens Bonus kvar utvändigt.
Tempot var uppskruvat hela vägen och när hästarna svängde in
på Axevallas långa upplopp såg
det segt ut för Jakobssons adept.

Han visade dock en kämparglöd
av guds nåde och kunde plocka
ner ledaren strax före mål.
- Jag tycker att han visade otroligt bra moral. Han var jättetrött i
sista sväng att han kunde kämpa
sig till segern var oerhört starkt
gjort, sade Magnus.
Segertiden blev 14,1a/1640 m
och segern var värd 100.000
kronor. Åsa och Terry Wallberg
är både ägare och uppfödare till
Juliano Star-sonen.
Även Almar startade i ett montélopp som gick av stapeln innan
V75 tog sin början och här blev
det också seger. Det var dock en
hel del tur med i bilden då målettan Snoopy D.K. galopperade

i mål. Martina Lunde red direkt
till ledning men kunde inte svara
den danska gästen som pressade
sig till tät på sista bortre långsidan. Denne tappade dock travet
sista biten och segern gick alltså
istället till Almar, som också han
nu har fem raka.
- Jag kände att han inte orkade
rå på den utan fick springa i mål
och säkra andraplatsen. Trodde
jag. Det känns att han inte har
den riktiga toppformen men
det var ju ändå årsdebut så jag
tycker han gjorde det bra, sade
Martina Lunde.
Berndt Andersson äger och är
uppfödare och belönades med
25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Fossens Bonus

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst född 2010-04-26 e. Juliano Star (Fr) u. Matilda Mitj ue. Zoogin
Ägare & uppfödare: Åsa & Terry Wallberg Skötare: Martina Lunde
Starter januari 2015
F 150105 3/2160
F 150119 11/1640
Ax 150131 5/1640

3 3-0-0
1
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1

13,0ak

150.000 kr

15,8 14 Magnus Jakobsson 20.000
13,0a 11 Magnus Jakobsson 30.000
14,1a 14 Magnus Jakobsson 100.000 Klass II, Försök 1

1. Fossens Bonus

2. Almar

3. Headhunter

150.000 kronor

25.000 kronor

17.550 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Aramis Race - Tränar på bättre
igen och går sina intervaller i
full utsträckning.
Athos Race - Är stor och rejäl
och sköter sig fint i jobben.
Fred Astaire - Har fortfarande
problem med halsen så vi har
bytt till en annan penicillinkur.
Han ska kollas i slutet av veckan
och är han bra då så blir det operation av benbiten.
Gene Kelly Am - Ser bra ut och
sköter träningen fint. Han är stor
och rejäl men trots sin storlek
har han bra ordning på benen
och allt.
Global Steffo - Tränar på för
fullt efter en liten paus på senhösten. Han är fin och känns
stark och bra.
Havannah Zon - Är jättefin och
har verkligen kommit bra på slutet. Det känns som hon har utvecklats bra under vintern och
det ska bli intressant att se när vi
kör på lite snabbare.
Lady Shenaya - Har släppt till
riktigt bra och sköter sig jättefint. Hon var lite rullig och konstig och hade besvär med växtvärk tidigare men hon verkar ha
kommit över det nu.
Porthos Race - Är fortfarande
lite krånglig i munnen men förutom det känns han jättefin. Jag
ska ändra lite på utrustningen
och då tror jag han blir bättre.

FYRAÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Ser riktigt fin ut
och har släppt till bra. Han gjorde en start men galopperade och
nu får han träna hela vintern. Vi
ska in till banan och testa när den
blir lite finare om några veckor.
Don Joe - Är mogen att börja
gå in till banan för han har blivit
riktigt fin tycker jag. Han har va-
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rit lite drumlig men börjar orka
med sig bättre och bättre nu.
Dragonfly Ninnie - Ser jättefin
ut nu och jag ser fram emot våren med henne.
East Herkules - Har kommit
tillbaka fint efter sin skada och
jag tycker han känns bättre nu än
innan. Nu väntar vi bara på våren
och jag tror han blir riktigt bra.
Echos Orlando - Blev opererad
i en kota och ett knä för någon
vecka sedan så han blir konvalescent ett tag framöver. Jag tror
han kommer att bli riktigt bra
framöver.
Fossens Tosse - TSka till Stockholm på undersökning imorgon
för jag har inte varit riktigt nöjd
med honom. Han blev åtgärdad
efter sista starten i höstas men
har inte blivit riktigt bra och han
har inte svarat som han skulle på
behandling.
Golden November - Tränar på
och är lite fram och tillbaka.
Han är dock bättre än förut men
det är en bit kvar tills han är
startklar.
Manontee - Kvalade i julas och
var riktigt fin men han fungerar
inte riktigt på brodd så jag väntar tills banorna blir bättre. Han
ser riktigt fin ut annars.
Mantoqueen - Känns jättefin
och vann ett lopp direkt efter
nyår. Det finns dock dåligt med
lopp åt henne nu så jag är lite
tveksam om vi ska starta något
mer i vinter för det sliter hårt.
Jag tror vi lugnar oss till banorna blir bättre.
Nezza Glide - Tränar på för fullt
men vi väntar med att starta till
våren.
Samantha - Känns väldigt fin
och skulle ha testats på banan
men den var för dålig. Det känns
dock som hon är startklar.
Valnes Filippa - Är jättefin och

har verkligen släppt till på slutet.
Hon är kvalklar.

FEMÅRINGAR

Don Clerk - Tränar på i lugna
tempon och ser bra ut och nu
väntar vi på att banorna ska bli
bättre så vi kan starta.
Faith - Köptes på auktionen i
Harrisburg och kom i december.
Hon fick då en månad lite lugnt
och bara joggade lätt men nu har
hon börjat gå jobb och ser riktigt
fin ut.
Fossens Bonus - Var fantastiskt
bra i lördags och oavsett hur det
hade gått då hade jag tänkt ge
honom några veckor lugnt nu.
Vi siktar på finalerna i slutet av
mars och han ska kanske få ett
lopp 10-14 dagar innan det.
Global Patriot - Tränar för fullt
och ser jättefin ut. Han har blivit
lite tjock men annars är allt bra
och det har blivit lite mer häst av
honom.
Mactheman - Ser jättefin ut och
känns bättre än någonsin. Det
känns som vi kan få ett riktigt
roligt år med honom.

ÄLDRE

Almar - Gjorde ett bra lopp i
lördags men det syntes att det
inte var den riktiga toppformen.
Det ska det heller inte vara nu
och nästa start blir på Solvalla
den 13:e.
Circles - Hade jag planerat att
tävla med i vinter men hon är
lite känslig i knäna så vi har dragit lite på det. Annars är allt bra
med henne.
Conrads Elsa - Har börjat träna
och går jobb för fullt igen efter
sin trampskada. Det blev lite försenat p.g.a. det men nu är hon i
full gång.

TRÄNINGSRAPPORTER
Global Offshore - Gjorde en
start på Solvalla med skor men
han är klart missgynnad av det
så vi väntar tills det går att köra
barfota. Nu vintertränar han för
fullt istället.
Greve E. - Hade vi tänkt testa
i montéjobb men banan var för
dålig. Han såg i alla fall bra ut i
bakvarv så jag hoppas han tänder till under sadel.
Headhunter - Var lite ursäktad
på lunchtravet senast och det
kändes verkligen att han inte
ville. Det passade inte alls med
brodd och skor och dessutom
fick han gå i dödens på en tung
bana. Allt verkade normalt annars men han ville helt enkelt
inte.
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Jane Avril - Var jag jättenöjd
med senast. Hon hade bara fått
ett banjobb sedan hon startade i
somras så jag körde lite försiktigt men hon spurtade jättebra
till slut och var nästan bättre än
förväntat.
Peter’s Lucky Day - Var bra
vid segern senast på Axevalla
och hon var inte speciellt vässad
inför den starten. Tanken är att
anmäla till Örebro nästa vecka.
Princess Wine - Visar fin form
men jag ville inte starta henne
senast på Färjestad eftersom hon
var tvungen att gå med brodd
och då slår hon sig så hemskt.
Jag anmäler istället till Örebro
nästa vecka.

Rydens Indigoblue - Tränar på
för fullt och ser jättefin ut för dagen.
Västerbo RealLife - Känns
frisk och fräsch och skulle ha
gått ett banjobb i onsdags men
banan var för dålig så vi får se
om vi kan kan prova igen nästa
vecka om banan är körbar.
Zizou Limburgia - Skulle ha
gått in till banan för att gå jobb
men det har inte blivit något.
Han känns ok annars och verkar
fräsch och fin men behöver något snabbare jobb för att komma
igång.

ÄNDRINGAR
IN:

Faith -10 e. Donato Hanover

UT:

Alpha Am, Fonrouqe Zon

