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Dubbla priser
på Travgalan!
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MAGNUS HAR ORDET...
Jag har ju letat rikshäst och hittade en fin i Sundsvall som jag trodde jag skulle
få. Vid veterinärbesiktningen hittade de dock en halv grads hälta och det
tycker jag var väldigt petigt. Han var jättefin när jag provkörde och givetvis
skulle jag aldrig köpa en halt häst så jag blev väldigt besviken.
Här hemma har vi inte varit så väldigt aktiva under månaden men det är normalt för februari. Jag har inte kunnat förbereda hästarna för att starta riktigt
när banorna är dåliga och det har varit stängt på Färjestad vid flera tillfällen.
Vi har istället sparat på krutet och det kommer att bli mer starter framöver.
Nytorp 6/3 2015

NYHETER
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Fin lunchtur till
Axevalla

V64-skräll av Magnus
Magnus Jakobsson ställde
till med en överraskning på
V64:an igår.
Tillsammans med Greenhill’s
Cindy vann han andra avdelningen till 18 gånger
pengarna.

satt upp bakom Jan Björkqvists
femåring på Åbytravet igår och
det var kärlek vid första ögonkastet. Jakobsson kunde haka på
i ryggar på slutrundan och när
slutstöten sattes in på upploppet
avgjorde Laddie-dottern säkert
sista biten.

Det var första gången Magnus

OLA HALLERSTEDT

150213

Peter’s Lucky Day tog andra raka
Magnus Jakobsson hade en
trevlig utflykt till Skaraslätten
igår.
Han noterades nämligen
för två segrar vid Axevallas
lunchtävlingar.
Magnus inledde med Per-Emil
Henrikssons Axel Fame som,
trots ett tungt lopp utvändigt
ledaren, kunde plocka ner favoriten Opus Ribb vid upploppets
början. Sexåringen höll sedan
farten bra sista biten till en säker
seger.
Jakobsson skrällde sedan med
Allan Åkermans Quentin Frontline som vann V4-4 till nästan
13 gånger pengarna. Magnus
attackerade framåt 1300 meter
från mål och släpptes lite överraskande till tät dryga varvet
kvar. Quentin Frontline stånkade
på fint på slutrundan och var aldrig i riktigt förlustfara.
OLA HALLERSTEDT

Peter’s Lucky Day har hittat
en härlig vinterform.
Igår tog åttaåringen andra
raka segern när hon spurtade hem V64-4 på Örebrotravet.
Peter’s Lucky Day startade med
20 meters tillägg och hamnade
som väntat bland de sista. 800
meter från mål hakade Magnus
Jakobsson på i tredjespår men in

i slutsvängen var det fortfarande
en bra bit fram till ledaren. Mitt
i kurvan fick Pearsall Hanoverdottern full anfallsorder i vida
spår och över upploppet avslutade hon strålande. Hon kopplade grepp i god tid före mål och
vann mycket lätt på 15,7/2160
m. Such a Quick One HB äger
och belönades med 35.000 kr.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus skrällkusk
på Åby

Pris till Almar och Martina

Magnus Jakobsson bjöd på
glada odds igår.
Han tog en dubbel på
Åbytravet med en stor och
en liten överraskning.
Först slog Jakobsson till med
Hans Adlers 43-oddsare Bambi
Frecia som tog karriärens första
seger. Efter en invändigt smygare kom Magnus fram i rygg
på ledaren i sista sväng och när
sedan ledaren galopperade kort
före mål fick han segernicken.
Kvällens andra seger togs med
Lars I Nilssons Winnfield som
svarade för en femstjärnig prestation. Fyraåringen fick press
i ledning och tvingades varva i
underkant 1.14. Trots det höga
tempot kunde han ändå gå undan
till en lätt seger.
OLA HALLERSTEDT

I lördags gick Färjestadstravets Travgala av stapeln.
Stall Jakobsson prisades
dubbelt under kvällen.
Årets travgala på Färjestad besöktes av över 300 personer och
de fick hylla fjolårets två- och
fyrbenta profiler. Stall Jakobs-

son fick ta emot två priser, Årets
montéprofil och Årets hästskötare. Martina Lunde utsågs till
det senare och hon hade också
stor del i den andra utmärkelsen,
Årets montéprofil som gick till
Almar.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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Peter’s Lucky Day

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Sto född 2007-05-18 e. Pearsall Hanover (US) u. Sicken Kvicken ue. Sugarcane Hanover (US)
Ägare: Such A Quick One HB, Vimmerby Uppfödare: Appelskog, Olofsson & Gustavsson Skötare: Jeanette Jakobsson
Starter februari 2015
Ö 150212 4/2160
Mp 150223 5/2140

2 1-0-0
1
0

15,7m

35.000 kr

15,7 50 Magnus Jakobsson 35.000
16,4a 34 Magnus Jakobsson
0

1. Peter’s Lucky Day

2. Jane Avril

3. Princess Wine

35.000 kronor

22.000 kronor

3.200 kronor

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Aramis Race - Tränar på fint efter att ha haft en liten paus. Han
ska in till banan om några veckor och ser stark och fin ut.
Athos Race - Blev sparkad i hagen så han fick ta det lite lugnt
och bara gå motion. Han ska
börja gå jobb igen nästa vecka.
Fred Astaire - Är nu opererad
för en lös benbit och blir konvalescent ett tag.
Gene Kelly Am - Var jättefin när
jag var in till banan förra veckan
och då gick han 1.24. Han ska in
på onsdag igen för ett snabbare
jobb och sedan siktar vi på kval
den 23:e.
Global Steffo - Var jättefin i ett
1.24-jobb på banan förra veckan
och han ska få ett till lite rejäla
jobb innan vi kvalar längre fram
i månaden.
Havannah Zon - Gick 1.24 när
vi var inne och körde på banan
förra veckan och hon kommer
riktig fint.
Lady Shenaya - Fick en liten
reaktion och blev behandlad för
en vecka sedan och vi ska kolla
upp henne så allt är ok innan vi
kör något snabbare igen.
Porthos Race - Blev lite öm i
knäna så vi fick lugna oss lite
och han går bara motion nu. Jag
hade tänkt att köra jobb med honom till veckan igen.

FYRAÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Körde jag ett
banjobb med och var riktigt nöjd
med honom faktiskt. Han var betydligt bättre än tidigare och det
känns att det finns mer i honom.
Det kommer så småningom så
vi trimmar på en stund innan vi
startar igen.
Don Joe - Har jag inte varit riktigt nöjd med. Han var in till ba-
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nan och gick 1.25 men det vill
inte riktigt stämma så jag vet
inte vad jag ska hitta på.
Dragonfly Ninnie - Var in till
banan och gick ett 1.20-jobb och
kändes stark och bra. Hon börjar
närma sig start.
East Herkules - Hade jag tänkt
köra ett lite snabbare banjobb
med till veckan och han har sett
bra ut här hemma.
Echos Orlando - Ska på återkoll efter sin konvalescents så
eventuellt sätter vi igång och
tränar i mitten av mars.
Fossens Tosse - Kollade vi ett
knä på och han är konvalescent
för dagen så det blir inget före
sommaren med honom.
Golden November - Tränar på
men har inte släppt till för fullt
än även om han ser rätt så ok ut
för dagen.
Manontee - Gick ett 1.20-jobb
på banan och såg bra ut så han
startar på måndag och jag hoppas han ska duga bra.
Mantoqueen - Tränar på fint
och ska starta i slutet av månaden.
Nezza Glide - Har haft lite bekymmer och sprungit och slagit
sig men känts stark annars. Hon
har gått med brodd så jag hoppas det blir bättre när hon slipper dem och hon ska in till banan och gå jobb till veckan.
Samantha - Känns jättefin och
gick ett banjobb under veckan.
Hon ska starta den 16:e hade jag
tänkt.
Valnes Filippa - Var det meningen att hon skulle in till banan och gå jobb men hon hostade så vi fick lugna oss lite.

FEMÅRINGAR

Don Clerk - Tränar på lugnt och
vi ska lysa om gaffelbanden inn-

an vi trycker på något hårdare.
Han ser i alla fall fin ut i lugna
jobb.
Faith - Tar sig mer och mer
tycker jag och är en riktigt fin
travare. Hon har inte gått några
hårdare jobb än men ser fin ut i
lugna jobb.
Fossens Bonus - Körde jag 1.24
med här hemma och han kändes stark och bra så vi provar att
starta den 16:e.
Global Patriot - Hade en liten
förkylning tidigare så det blev
fördröjt med årsdebuten och han
har inte gått några snabbare jobb.
Julia Fayline - Har bara varit
inne i en vecka och gått något
lätt jobb. Hon såg rätt ok ut men
vi trimmar på innan det blir aktuellt med start.
Mactheman - Var inne och gick
ett 1.19-jobb förra veckan men
kändes bara sådär. Han kunde
ha varit lite finare så vi kollade
upp honom och han var lite öm i
ett par leder som vi behandlade.
Därför blir det lite fördröjt med
start.
Nova Mollyn - Har nyss kommit
tillbaka och bara gått motion så
jag har inte hunnit testa henne så
mycket än.

ÄLDRE

Almar - Gick ett 1.24-jobb här
hemma och såg bra ut så han
starta eventuellt i ett montélopp
på Eskilstuna nästa lördag.
Circles - Ser fin ut men ska få
lite mer jobb innan vi startar.
Conrads Elsa - Verkar bra och
jag ska testa henne i ett jobb på
onsdag och se om vi eventuellt
kan prova V75 på Momarken i
slutet av månaden. Hon har ett
passande lopp där men måste
kännas riktigt bra om vi ska
starta.

TRÄNINGSRAPPORTER
Global Offshore - Har fått det
lite lugnt över vintern för han
fungerar inte på brodd. Vi har
bra kört lugnt och ska öka på
så småningom och det är ingen
start planerad riktigt än.
Greve E. - Kvalade i monté i
måndags men fungerade inte
riktigt utan blev rullig till slut. Vi
får prova att starta honom i ett
vanligt lopp istället.
Headhunter - Var ute och montékvalade och ska starta på Åby
på torsdag. Det känns som han
är hyggligt igång för dagen.
Jane Avril - Har jag varit nöjd
med hittills i år så jag hoppas att
hon fortsätter att hålla stilen.
Peter’s Lucky Day - Fick ett
omöjligt lopp senast på Man-
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torp så den starten är det bara
att glömma och hon är ursäktad.
Hon gick jobb idag och såg bra
ut så vi siktar på ett stolopp i slutet av månaden.
Rydens Indigoblue - Har en bit
kvar till start och skulle ha varit
in till banan och gått jobb förra
veckan men vrickade sig och
fick ta det lugnt några dagar. Nu
ser han dock fin ut igen.
Virginia Bell - Har gått lite jobb
men det känns nog som vi får
trimma lite mer innan vi provar
att starta.
Västerbo RealLife - Har sett
helt ok ut här hemma men jag är
lite osäker på formen.
Zizou Limburgia - SStartar i

Drammen på måndag där jag har
hittat ett väldigt passande lopp
men tyvärr blev läget dåligt.

ÄNDRINGAR
IN:

Julia Fayline -10 e. Juliano Star
Nova Mollyn -10 e. Moe Odin
Virginia Bell -09 e. Gidde Palema

UT:

Princess Wine

