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MAGNUS HAR ORDET...
Mars började väldigt bra med många segrar men sedan blev det en liten
downperiod på mitten. Vi har dock tagit någon seger till nu i slutet av månaden och det är ju alltid lite upp och ner. Överlag tycker jag att året har börjat
rätt så skapligt och jag är nöjd med det som har varit så här långt. Nu är våren
här och banorna är fina igen så det är bara att köra på.
Nytorp 31/3 2015
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Lätt V64-triumf för Jane Avril

Jane Avril dansar undan till en lätt seger på Romme.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Jane Avril höll stor lekstuga
på Romme igår.
Tillsammans med sin tränare Magnus Jakobsson vann
hon lätt V64-5.
Jane Avril har visat gryende
form på slutet och med två lopp

i kroppen tog hon en lätt seger
i V64:ans femte avdelning på
Romme igår. Magnus laddade
rejält från start och kunde ta
hand om ledningen in i första
sväng. Han fick sedan bestämma
farten och ökade tempot successivt på slutrundan. I sista sväng

hade Thai Tanic-dottern fått
ett par längder och försprånget
utökades sedan över upploppet.
Segern blev mycket enkel på
13,7a/1640 m och den inbringade 30.000 kronor. HB Crisette är
både ägare och uppfödare.
OLA HALLERSTEDT

150308

Magnus och On Hold inledde V75:an
Magnus Jakobsson infriade
favoritskapet i V75-1.
Med Berne Gustavssons On
Hold spårade han Silverdivisionsförsöket från start till
mål.
On Hold spelades till favorit i
den inledande V75-omgången
på Bergsåker och förtroendet infriades med råge. Magnus sände
Valley Victory-sonen direkt till
ledning och fick sedan bestämma där framme. Han skruvade
sedan upp farten allteftersom
och över upploppet var On Hold
helt ohotad.
- I dag öppnade han mycket bättre än vad han har gjort tidigare

En nöjd Magnus efter V75-segern.
Foto: Claes Kärrstrand

och då försökte vi bara hålla koll
på konkurrenterna den första biten. På sista långsidan valde jag
sedan att trycka upp tempot då
jag vet att min häst är mera stark

än snabb. Sista biten behövde vi
bara lunka in i mål, sade Magnus.
OLA HALLERSTEDT
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150310

Femstjärnig debut av Manontee

Zixou Limburgia
bäst på Drammen
Magnus Jakobsson blev mr
100% på Drammen igår.
Tillsammans med Zizou Limburiga tog han en lätt seger.

Manontee avgör på ett imponerande sätt i debuten.
Foto: Kurt Einevåg

Magnus Jakobsson presenterade idag en ny vinnare
från stallet.
Manontee gjorde tävlingsdebut och vann på toppfina
16,0.
Stall Jakobsson har inlett året
strålande och ståtar med nästan
overkliga 43 i segerprocent. Senaste vinnare är Manontee som
idag svarade för en fantastisk
debut hemma på Färjestad. Från
tillägg hamnade Magnus fint till
i andra-par utvändigt men det
blev lite kritiskt när hästen fram-

för galopperade på sista bortre.
Manontee redde dock ut det och
tog sig fram till ledaren i slutsvängen. Dessa två lämnades sedan konkurrenterna och Manontee avgjorde säkert sista biten.
- Han är inte helt stabil utan
springer och vinglar lite och det
var även nära galopp 500 kvar.
Hon visade dock bra inställning
och avgjorde till slut, sade Magnus.
Tal AB är både ägare och uppfödare och belönades med 17.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

Efter gårdagens lunchtävlingar
hemma på Färjestad drog Magnus Jakobsson västerut med Zizou Limburgia som skulle starta
på Drammen. Han följde upp
lunchens seger med Jane Avril
med ännu en vinst då nioåringen
enkelt avväpnade konkurrenterna efter ett lopp i tredje, fjärde
utvändigt.
- Vi hamnade en bit bak i kön
och jag gick på 600 kvar. Vi rundade några och kom ner i andra
ytter i sista sväng och fick vila
lite. Sen styrde jag ut igen på
upploppet och han vann väldigt
lätt. Det var en rejäl insats, berömde Magnus.
Silkstone HB & 3 Wallesch AB
äger Not Disturb-sonen som tjänade drygt 16.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus ordnade stallseger och miljontudelning.
Magnus Jakobsson hade en
ny, fin kväll på Axevalla igår.
Först blev det seger med
Greve E. och sedan fällde
han omgångens största
V64-favorit.
En lycklig vinnare lyckades hitta
alla sex vinnarna vid gårdagens
V64:a som avgjordes på Axevalla. Belöningen blev nästan
fyra miljoner kronor och det var
mycket tack var Magnus Jakobsson. Han ordnade nämligen med
en megaskräll bakom Conrads
Garland i den inledande avdelning där han besegrade storfavoriten Shaq Is Back.
- Hästen kändes riktigt laddad
och fin, men därmed inte sagt
att jag trodde på vinstchans. In
på upploppet insåg jag dock att
vi skulle kunna slå ledaren, sade
Magnus.

Jakobsson inledde även tävlingsdagen då han vann kvällens
första lopp med stallets Greve
E.. Efter att ha hakat på i rygg
på favoriten Guiding Star på
slutrundan avgjorde Makhtoub
Jet-sonen säkert över upploppet.
Segertiden blev 16,4/2180 m.
- Det här var ett steg i rätt rikt-

ning, det är bara att hoppas att
han har stabiliserats nu. Då skall
han nog ha en del ytterligare att
hämta, sade Magnus efter loppet.
Mollstedt Int AB äger sjuåringen
som tjänade 10.000 kronor.

150326

150331

150331

Lätt för Magnus
och Plead Guilty

Praktskräll på Åby

Mino och Magnus
vinnare igen

Magnus Jakobsson avrundade måndagens tävlingar
på Färjestad.
Hemmatränaren vann V646 med Berne Gustafssons
Plead Guilty.

Magnus och Conrads Garland fäller storfavoriten Shaq Is Back.
Foto: Kjell Hedvall

Magnus Jakobsson ställde
till med en rejäl överraskning på Åby i söndags.
Med Rydens Gemma vann
han till drygt 75 gånger
pengarna.

Magnus Jakobsson inledde mars
helt lysande och vann lopp i
parti och minut. Sedan blev det
ett litet uppehåll men i måndags
var han tillbaka i vinnartribunen.
Bakom Berne Gustafssons Plead
Guilty ledde Jakobsson varje
meter av den avslutande V64omgången och segern blev smått
överlägsen.

Inför söndagens start hade Rydens Gemma inte lyckats vinna
lopp på 49 försök. Från innerspår höll Magnus ledningen men
valde att släppa i första sväng.
Positionen blev sedan tredje-par
invändigt och i slutsvängen kom
Rydens Gemma åter fram i rygg
på ledaren. Jakobsson kastade
sedan loss på Open-Stretch och
nioåringen avgjorde säker.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Mino och Magnus Jakobsson skördade fina framgångar ifjol.
Igår återförenades de för
första gången sedan oktober och det slutade med
ännu en seger.
Igår körde Magnus Moe-Odin
för första gången den här säsongen och det blev en ny seger.
Efter att ha hakat på fån kön efter ett knappt var kunde Magnus köra sig till ledning på sista
bortre långsidan och Mino höll
sedan farten bra sista halvvarvet
till en säker seger.
OLA HALLERSTEDT
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Jane Avril

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

Sto född 2009-04-19 e. Thai Tanic (NO) u. Megan ue. Frim Tribute (US)
Ägare: HB Crisette, Örebro Uppfödare: HB Crisette, Örebro Skötare: Martina Lunde
Starter Mars 2015
Ro

150306

1 1-0-0

5/1640

1. Jane Avril 35.000 kr
2. Manontee 26.300 kr
3. Zizou Limburiga 18.706 kr

1

13,7ak
13,7a

30.000 kr
16 Magnus Jakobsson 30.000

Tidigare Månadens häst
Januari: Fossens Bonus
Februari: Peter’s Lucky Day
Mars: Conrads Elsa
April: Conrads Elsa
Maj: Global Patriot
Juni: Rydens Indigoblue

Juli: Conrads Elsa
Augusti: Rydens Indigoblue
September: Global Patriot
Oktober: Almar
November: Almar
December: Princess Wine
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TVÅÅRINGAR

Global Taxpayer - Går jobb för
fullt och vi ligger mellan 1.451.50 i intervallerna. Allt känns
bra så här långt.
Global Topless - Har lätt för sig
och går mellan 1.45-1.50 i intervallerna. Vi nöter på och jag har
inget att anmärka på för dagen.
Magic Moves - Sköter sig bra
för dagen och ligger runt 1.50 i
jobben.
M.T.Laroche - Kom till mig
från Peter Cederin i fredags och
enligt honom är det en fin häst.
Han är stor och rejäl.
Ottens Dibaba - Verkar bra för
dagen och sköter sig utan anmärkning.

TREÅRINGAR

Aramis Race - Var vi in till banan med och körde 1.21 ett varv
med. Han har dock fortfarande
lite besvär i munnen så vi ska
kolla det. Annars känns han väldigt stark och rejäl så fysiskt är
det riktigt bra.
Athos Race - Är stor och tränar
lugnt fortfarande. Det blir inget
häftigare den närmaste tiden
utan han får träna på.
Fred Astaire - Har varit konvalescent men ska snart sättas
igång efter operationen av benbiten.
Gene Kelly Am - Kvalade på ett
bra sätt och eventuellt blir det
start på Mantorp nästa lördag.
Global Steffo - Skötte kvalet bra
och nu ska vi prova att starta på
Örebro på torsdag. Det blir spännande att se vart han står.
Havannah Zon - Har varit inne
och gått 1.21/1600 m som bäst
på banan men det känns som
hon inte är riktigt mogen än.
Därför får hon träna på ett tag
här hemma för hon är inte färdig
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helt enkelt.
Porthos Race - Ser jättefin ut
för dagen och ska gå in till banan nästa vecka. Han har väldigt
fin fysik.

FYRAÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Har varit riktigt
uppåt på slutet så jag tänkte prova att starta honom på Rättvik
nästa vecka.
Beppen Palema - Ser bra ut här
hemma och vi ska trimma på
någon vecka innan jag letar upp
något lämpligt lopp.
Don Joe - Har jag inte varit riktigt nöjd med. Han var in till banan och gick 1.25 men det vill
inte riktigt stämma så jag vet
inte vad jag ska hitta på.
Dragonfly Ninnie - Var inte riktigt kurant så hon blev opererad
i knäna och är därför konvalescent för dagen.
East Herkules - Har varit in och
gått 1.21 som snabbast på banan
och han närmar sig start.
Echos Orlando - Har börjat
att träna igen efter sin konvalescents och ser jättefin ut. Han
har dock inte gått några snabbjobb än.
Fossens Tosse - Har vi precis
börjat träna igen och han ser bra
ut för dagen.
Golden November - Skötte debuten fint och allt har varit bra
efter den starten. Han startar på
fredag igen.
Manontee - Gjorde det jättebra
efter galopp senast. Tyvärr är
han inte helt stabil men han har
hög kapacitet.
Mantoqueen - Startade på Åby
i söndags och gjorde det bra.
Hon hade inte varit inne på banan sedan hon startade i januari
så med tanke på det var det en
riktigt bra prestation.

Nezza Glide - Går galoppintervaller för dagen och ska in till
banan för ett test nästa vecka.
Samantha - Var kanske inte helt
kurant i första starten och blev
behandlad efter det. Nu känns
hon fin igen och startar på Mantorp på måndag.
Valnes Filippa - Ser bra ut för
dagen och ska kvala på Färjestad
den 18:e.

FEMÅRINGAR

Don Clerk - Fick en liten reaktion i framkotorna igen så han
får ta det lite lugnt ett tag.
Faith - Tränar på och ser riktigt
fin ut. Hon är en riktigt fin travare som dock inte är riktigt mogen att gå in till banan än.
Fossens Bonus - Tycker jag
gjorde ett rätt så bra lopp i finalen då han mötte väldigt hårt
motstånd. Han går fortfarande
med järnskor runt om och är nerdövad så med tanke på det är jag
väldigt nöjd med honom.
Global Patriot - Körde jag ett
1.16-jobb med på banan förra
veckan och han börjar närma sig
start.
Julia Fayline - Ser riktigt bra ut
i jobben här hemma och jag ska
åka in till banan och prova henne
innan vi funderar på start.
Mactheman - Är jag inte riktigt
nöjd med och han har varit lite
down. Därför blir det lite lugnare för hans del framöver.
Nova Mollyn - Ska vi åka in till
banan med nästa vecka för att se
vart hon står och eventuellt blir
det start den 18:e.

ÄLDRE

Almar - Galopperade lite oturligt på Eskilstuna och han startar
på söndag igen på Romme. Han

TRÄNINGSRAPPORTER
ser väldigt fin ut i jobben så jag
hoppas han håller sig på benen.
Circles - Gick ett 1.16-jobb inne
på banan och såg bra ut så hon
närmar sig start.
Conrads Elsa - Var jag nöjd med
i Norge då hon hade lite krafter
sparade i mål. Hon kändes pigg
och bra så jag provar att anmäla
till Solvalla nästa vecka.
Credit Fayline - Ska göra comeback på måndag och jag var nöjd
med honom i kvalet. Med tanke
på att han inte har varit med på
länge får jag köra lite försiktigt
så han får komma igång lugnt
och fint.
Global Offshore - Vrickade sig
tidigare så vi har tagit det lite
lugnare en period. Nu ser benet
bra ut igen så vi ska köra lite tuffare med honom frampå.
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Greve E. - Galopperade senast
igen och jag blir inte riktigt klok
på honom. Han är svår så jag får
försöka hitta på något.
Headhunter - Startar på torsdag
och ska då få testa på monté.
Jane Avril - Hade jag anmält
till Färjestad på fredag men hon
kom inte med så det får bli ett
vanligt lopp på Rättvik på tisdag
istället. Sedan väntar finalen i en
stoserie på Romme efter det.
Peter’s Lucky Day - Gjorde
ett ok lopp senast som tvåa och
hade inte startat på ett tag. Det
loppet för nog fram henne ytterligare.
Rydens Indigoblue - Har tränat bra och är med på torsdag
på Åby. Det är första starten på
länge så det får blir ett lite lugnt
upplägg.

Virginia Bell - Var inne och
gick 1.21 full väg på banan förra
veckan och såg riktigt bra ut så
allt verkar bra med henne för dagen.
Västerbo RealLife - Blev halt i
loppet på Romme så vi får se hur
det blir de närmaste dagarna.
Zizou Limburgia - Var jättefin
när han vann i Drammen men lite
sämre senast. Jag tror det kan ha
haft lite med banan att göra och
att han inte fick rätt fäste för han
kändes fin annars.

ÄNDRINGAR
IN:

Beppen Palema -11 e. Symphonic Hanover
Credit Fayline -06 e. Credit Winner

UT:

Lady Shenaya

