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MAGNUS HAR ORDET...
Maj var en riktigt bra månad, inte minst för mig som kusk, med en miljon inkört
och seger i Örebro International med On Hold som grädde på moset. Det
har visserligen varit lite surt med förkylningar och strul i stallet men nu verkar
det bra och de hästar som har varit ute och startat har gjort det bra. Nu får vi
hoppas att värmen kommer och jag ser fram emot sommaren med, förhoppningsvis, fler segrar.
Nytorp 2/6 2015
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Magnus och On Hold vann Örebro International

On Hold och Magnus Jakobsson på väg mot seger i Örebro International
Foto: Lars Jakobsson/Kanal75

Magnus Jakobsson tog igår
en stor triumf tillsammans
med Berne Gustafssons On
Hold.
De satte en stor rad stjärnor på plats när de tog hem
årets upplaga av Örebro International.
- Det här är min näst största
seger i karriären och hamnar tvåa bakom SM-vinsten
med Global Kitten, sade en
mycket glad segerkusk.
Hedershästen On Hold stod igår
inför sitt verkliga elddop i Örebro International över tre varv.
Stayerloppet med 400.000 kronor till vinnaren hade lockat
ett flertal namnkunniga hästar
och On Hold gavs inga större
möjligheter att utmana dessa i
förhandstipsen. Vålbergshästen
ville dock annat och när mållinjen skars stod han som vinnare.
Magnus gav honom ett perfekt
lopp i rygg på Indigious medan
Ålands stolthet Jeppas Maxi och
danska fenomenet Frozen utgjorde tätduon. Jakobsson kunde
haka på i rygg sista halvvarvet
och attackerade i utgången av

slutsvängen.
Fjolårsvinnaren
Mellby Viking hade liftat med i
rygg och utmanade över upploppet men On Hold vägrade att ge
sig och höll undan knappt men
säkert.
- Vilket lopp. Det var många
bra hästar med i dag. Vi fick en
fin resa i rygg på Indigious och
i sista sväng tyckte jag att min
häst kändes väldigt stark. Han
är alltid lite trög under loppets

gång, men det här är en häst som
kämpar ända in till linjen varenda gång, sade Magnus.
Härnäst väntar troligtvis Harper Hanovers Lopp på Solvalla
i samband med elitloppshelgen.
- Jag och Berne har pratat lite
om det loppet och det är nog vår
målsättning nu, sade Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT
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Enkel seger för Jane Avril

Snygg trippel på
Mantorp
Magnus Jakobsson hade en
fin kväll på Matorpstravet i
lördags.
Hela tre segrar noterades
han för under tävlingsdagen.

En nöjd trio efter segern på Lindesberg.
Foto: Kurt Einevåg

Jane Avril tog en lätt seger
på Lindesberg igår.
Tillsammans med sin tränare
Magnus Jakobsson var sexåringen ohotade i V5-inledningen.
Efter att ha suttit fast i sina två
senaste starter fick Jane Avril
nu äntligen användning för det
sparade spurtkrutet. Magnus Jakobsson hade taktiken klar och
det var ledningen som var målet. Det blev dock en rejäl körning i första sväng då Magnus

till slut pressade ledaren i galopp och själv kunde ta hand om
taktpinnen. Det kostade dock en
1.11-öppning första halvvarvet
och Jane Avril fick sedan lugna
ner tempot en bit. Jakobsson
hade ett bra tag om Thai Tanicdottern hela vägen och över upploppet sprintade hon undan till
en lätt seger på 14,4a/1640 m.
HB Crisette är både ägare och
uppfödare och segern var värd
15.000 kronor.

Magnus Jakobsson har en fin
kuskform och vann lopp för
tredje tävlingsdagen i rad när
han gästade Mantorpstravet under lördagen. Magnus fick först
chansen bakom Timo Nurmos
jättelöfte Tesio som följde upp
den snygga debutsegern men
ännu en vinst. Även dagsseger
nummer två togs med en Nurmos-träning, nämligen Eclipse
Boko som, trots en startgalopp,
kunde avgöra. Trippeln fullbordades sedan med Per Lennartssons Neutron Broline som ledde
från start till mål.
OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT
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B.A.S.Goggen tog första segern
Vid gårdagens tävlingar
på Årjängstravet avlade
B.A.S.Goggen maiden.
I karriärens fjärde start blev
det seger för Magnus Jakobssons fyraåring.
B.A.S.Goggen har det svårt att
hålla sig till rätt gångart och precis som vid karriärens tre tidigare

starter tog han sig en galopp igår
också. Fjeldstad Goggen-sonen
kunde sedan ansluta invändigt i
kön. 300 meter från mål kunde
Jakobsson hitta ut och över upploppet levererade B.A.S.Goggen
en avslutning av bästa märke
och kunde avgöra säkert sista
biten. Morten Cleve och Sissel
Blantern äger och segern var

värd 12.000 kronor. Segertiden
blev nya rekordet 35,5/2140 m,
vilket var nytt rekord.
OLA HALLERSTEDT
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Mantoqueen höll lekstuga

Imponerande av
Listas Maraboue

Lisstas Marabou vinner enkelt.
Foto: Malin Albinsson
Glada miner efter Mantoqueens seger.
Foto: Kurt Einevåg

Mantoqueen svarade för en
rejäl insats på Örebrotravet
igår.
I karriärens fjärde start tog
hon sin andra seger på ett
imponerande sätt.
Mantoqueen har varit riktigt rejäl i årets tre starter och tog en
enkel seger tillsammans med
sin tränare Magnus Jakobsson
under gårdagen. Från innerspår
höll Judge Joe-dottern ledningen utan problem och Magnus
fick sedan bestämma i täten.
Fyraåringen hade full kontroll

på händelserna hela vägen och
när Jakobsson lät henne sträcka
ut över upploppet lämnade hon
konkurrenterna med flera längder. Segertiden blev nya rekordet 16,1/2140 m och segern var
värd 15.000 kronor. Stall Mantoqueen äger.
Stallet hade ytterligare tre hästar
till start under kvällen och samtliga dessa slutade tvåa. Rikshästen Beppen Palema gjorde ett
nytt starkt lopp som tvåa efter
att ha gått utvändigt om favoriten hela vägen.
OLA HALLERSTEDT

150519

Magnus och Sargasso höll undan
Magnus Jakobsson noterade för en seger på Färjestad
igår.
Med Sven Rejnös Sargasso
S.I.R. vann han kvällen tionde lopp.

sätt. Enjoy Lavec-sonen tog direkt hand om ledningen och fick
tidigt favoriten Aung San Suu
Kyi på utsidan. Fyraåringen höll
sedan farten bra och kunde hålla
undan till en relativt säker seger
över upploppet.

Magnus fick, för första gången,
stifta bekantskap med Sargasso
S.I.R. och det slutade på bästa

OLA HALLERSTEDT

Igår gjorde Listas Maraboue
sin första start i Magnus Jakobssons regi.
Det slutade med en smått
överlägsen seger på Axevalla.
Listas Maraboue hade gjort nio
starter utan att vinna innan han
kom till Magnus Jakobsson. Igår
var det dags för debut för Färjestadstränaren och det slutade
med en enkel seger. Fyraåringen
hamnade utvändigt ledaren och
in i slutsvängen pressade sig
Magnus till tät. Improve Åssonen drog sedan undan på ett
rejält sätt sista halvvarvet och
vann fullständigt ohotad på nya
rekordet 17,1/2140 m. Segern
var värd 10.000 kronor och Listaskogens Stuteri AB m fl är det
som äger.
OLA HALLERSTEDT
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Rejäl insats av Global Patriot

Imponerande stalldubbel på Åmål
Magnus Jakobsson hade en
fin kväll på Åmålstravet i fredags.
Det blev totalt tre segrar, varav två togs med egentränade hästar.

Globa Patriot på väg mot mål i ensamt majestät.
Foto: Kurt Einevåg

Igår tog Global Patriot karriärens 10:e seger.
Efter en mäktig långspurt
tog han en lätt seger vid Färjestads lunchtävlingar.
Global Patriot har vunnit hälften av sitt livs 20 starter och för
det mesta blir det seger när han
går felfritt. Faktum är att femåringen inte har förlorat ett felfritt
lopp sedan oktober 2013. Vid
gårdagens tävlingar på hemmabanan Färjestad höll Magnus Jakobssons adept lekstuga i V4-2.
Efter en lugn start hamnade de
i femte-par utvändigt och när
storfavoriten Jula in Focus övertog täten blev det fjärde ytter.
Magnus hakade sedan på i tred-

jespår på sista bortre långsidan
och in i slutsvängen lossade han
kanonen. 300 kvar hade Global
Patriot avväpnat ledaren och
över upploppet länsade han undan till en lätt seger på nya rekordet 15,0/2660 m.
- Jag tog det väldigt försiktigt
från start och vågade inte köra
någonting. Jag hade satt på honom ett norskt huvudlag till den
här staten och då höll han sig
lugnare och när han går felfritt
vinner han ju för det mesta, konstaterade Magnus efter loppet.
Stall Global Patriot äger Dream
Vacation-sonen som tjänade
25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Stall Jakobsson ramade in fredagens tävlingar på Åmålstravet genom att ta hem det första
och sista loppet. Magnus inledde med East Herkules som
svarade för en mersmakande
debut. Från ett lurigt femtespår
trampade fyraåringen iväg stabil och fick andra-par utvändigt.
Ut på sista bortre långsidan attackerade Magnus och tog upp
jakten på den bortflyende ledaren. Mitt i slutsvängen hade han
fått kontakt och i ett huj rundade
han även den och länsade sedan
undan till en lätt seger på fina
17,0/2080 m. Stall East Herkules äger Juliano Star-sonen som
tjänade 15.000 kronor.
Jakobsson selade sedan ut stallets Mantoqueen i det avslutande loppet och hon infriade
de högt ställda förväntningarna
med råge. Efter att ha övertagit ledningen efter ett halvvarv
var loppet över och Judge Joedottern sprintade enkelt undan
över Åmåls korta upploppet. Segertiden blev 16,3/2080 m och
segern var värd 30.000 kronor.
Stall Mantoqueen äger fyraåringen som nu har vunnit tre av
sina fem starter i livet.
Mellan sina två tränarsegrar passade även Magnus på att sätta dit
Teo som var ohotad efter att ha
tagit över täten efter dryga halvvarvet.
OLA HALLERSTEDT
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Mantoqueen

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Kurt Einevåg

Sto född 2011-06-07 e. Judge Joe (US) u. Mantoloking (US) ue. Sierra Kosmos (US)
Ägare: Stall Mantoqueen Uppfödare: Tal AB, Arvika Skötare: Sara Karlsson
Starter maj 2015
Ö
Åm

150514
150529

2 2-0-0
1/2140
6/2080

1. Mantoqueen
45.000 kr
2. Global Patriot 25.000 kr
3. Walkyria Race 20.700 kr

16,1m
1
1

16,1
16,3

45.000 kr
18 Magnus Jakobsson 15.000
14 Magnus Jakobsson 30.000

Tidigare Månadens häst
Fossens Bonus
Februari 2015: Peter’s Lucky Day
Mars 2015: Jane Avril
April 2015: Beppen Palema
Maj 2014: Global Patriot
Juni 2014: Rydens Indigoblue

Januari 2015:

Conrads Elsa
Augusti 2014: Rydens Indigoblue
September 2014: Global Patriot
Oktober 2014: Almar
November 2014: Almar
December 2014: Princess Wine
Juli 2014:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Global Taxpayer - Känns fin
för dagen och vi har kört 1.35
här hemma. Tanken är att han
ska gå premielopp den 15:e.
Global Topless - Är jättefin och
sköter sig bra. Siktet är inställt
på att köra premie den 15:e.
Magic Moves - Har varit lite
förkyld den senaste tiden och
har därför fått stå över lite. Annars är han en jättefin häst som
sköter sig bra.
M.T.Laroche - Har ett fint steg
och hon gör det vi begära av
henne. Vi ligger runt 1.35-tider
här hemma i jobben.
Ottens Dibaba - Är jag väldigt
nöjd med för dagen och hon
känns jättefin. Hon är redo för
premielopp.

TREÅRINGAR

Amazing Doc - Fick jag in i träning i måndags och vi kollade
upp henne direkt. Hon var öm
lite här och där så det blir lite
lugnt till att börja med.
Aramis Race - Kvalade på ett
bra sätt och ska debutera på
måndag. Han är en fin häst som
jag hoppas ska duga direkt.
Athos Race - Har varit lite svullen i en has så han har tagit det
lite lugnare.
Fred Astaire - Har tränat på
efter operationen och vi ligger
runt 1.30-farter i jobben. Han får
nöta på och det går framåt sakta
men säkert.
Gene Kelly Am - Känns bra
men hoppade tyvärr senast. Det
blev en massa omstarter och han
trodde det var omstart även i den
giltiga. Han kändes dock fin efteråt men är fortfarande orutinerad.
Global Steffo - Fick en liten reaktion och blev behandlad efter
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Gävlestarten. Nu ser han dock
fin ut igen.
Havannah Zon - Känns starkare och bättre men har inte varit
in till banan något mer. Vi ska
dock in och trimma på lite innan
kvalet om någon vecka.
Porthos Race - Sköter sig bra
och vi har kört 1.19 som bäst.
Tanken är att kvala honom den
15:e.

FYRAÅRINGAR

B.A.S.Goggen - Var inte riktigt
kurant efter senaste starten och
blev behandlad. Jag tycker ändå
att han har utvecklats rätt så fint
på slutet och det är lite mer drag
i honom nu än tidigare.
Beppen Palema - Gör det bra
hela tiden men i långloppet senast var det kanske inte riktigt
samma tryck i honom som förut
men jag tror det var distansen
som ställde till det. Han tränar
på för fullt men jag har inte hittat
något lämpligt lopp åt honom.
Dragonfly Ninnie - Är fortfarande konvalescent men vi ska
sätta igång henne om någon
vecka.
East Herkules - Var jättefin i debuten på Åmål och kändes riktigt
stark och bra.
Echos Orlando - Var vi in till
banan och körde 1.20 med och
tanken är att han ska kvala den
15:e.
Fossens Tosse - Går bara lugna
jobb för dagen.
Golden November - Springer
lite med handbromsen i och
har inte släppt till fullt ut utan
springer mest med i loppen.
Listas Maraboue - Var jättefin
vid segern i första starten för
oss men jag har inte hittat något
lämpligt lopp efter det. Han tränar i alla fall bra och startar när

tillfälle ges.
Manontee - Skulle ha startat tidigare men blev halt och det visade sig att han hade en massa
benbitar i bakknät. Han är opererad för det och blir därför borta ett tag.
Mantoqueen - Är en jättefin
häst som har tagit två raka segrar
och har varit jättefin.
Nezza Glide - Tränar på och ska
gå in till banan för något snabbare jobb innan vi testar att starta.
Samantha - Blev åtgärdad efter
starten på Färjestad då jag fick
stryka henne. Hon har tränat rätt
så bra efter det och startar igen
på fredag.
Valnes Filippa - Blev det lite
stopp för i samband med halsinfektionen men nu har hon sett
bättre ut i jobben så vi får leta
efter något lämpligt lopp.

FEMÅRINGAR

Don Clerk - Är konvalescent efter operationen.
Faith - Verkar allt rätt så bra
med och hon ska gå något ytterligare snabbjobb innan vi provar
att starta.
Fossens Bonus - Blev fast med
allt sparat senast men jag ville
inte köra i dödens med tanke på
att han inte var så jätteförberedd.
Han kändes dock kanonfin så vi
provar att starta igen.
Global Patriot - Har fin form
och han fungerar bra när han
inte galopperar. Han startar igen
på måndag i Årjäng och jag hoppas att han sköter sig.
Julia Fayline - Ställde till det
för sig i Årjäng och hade vunnit annars. Hon trampade av sig
en sko och vi kollade även upp
henne efteråt och det visade sig
att hon var lite öm i knäna. Hon

TRÄNINGSRAPPORTER
är åtgärdad så vi får ta nya tag
om en stund.
Mactheman - Ser fin ut för och
ska börja gå jobb snart igen.
Nova Mollyn - Har stabiliserat
sig riktigt bra på slutet och det
går åt rätt håll tycker jag.
Walkyria Race - Har gått jämnt
och bra och startar igen på måndag men fick tyvärr ett dåligt
läge, vilket drar ner förhoppningarna.

ÄLDRE

Almar - Har varit förkyld men
jobbar för fullt nu igen och han
har ett lopp den 15:e.
Circles - Hoppade senast vilket
var lite konstigt. Hon gick iväg
i en omstart men galopperade
sedan direkt i den giltiga. Hon
känns annars normal så jag provar att anmäla igen.
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Conrads Elsa - Har varit förkyld efter senaste starten men
har ett passande lopp den 15:e
som jag har tänkt att anmäla till.
Global Offshore - TGjorde comeback igår och var bättre än
förväntat. Han gjorde ett jättebra
lopp och visade att han är en bra
häst.
Greve E. - Kändes rätt så stark
senast på Åmål men hoppade när
jag lyfte ut honom. Han ger mig
lite bryderier för han tränar bra
och är normalt sett inte osäker
men det är för mycket galopper.
Jane Avril - Låg på alldeles för
mycket i ledning senast och hon
var heller inte helt 100 så det var
nog därför hon blev så våldsamt
het. Hon är åtgärdad efter den
starten.
Peter’s Lucky Day - Gick bra
senast och spurtade piggt. Får
hon snälla lopp går hon alltid bra
till slut och hon startar på måndag igen.

Rydens Indigoblue - Verkar bra
för dagen och startar på fredag
igen. Då provar vi lång distans
istället för kort så han får variera
lite men han ska inte ha några
bekymmer med det.
Virginia Bell - Hade en förkylning som inte ville ge med sig så
vi fick behandla henne med penicillin. Nu är hon äntligen frisk
och har gått lite jobb och hon
verkar bra nu.

ÄNDRINGAR
IN:

Amazing Doc -12 e. Civil Action

UT:

Credit Fayline, Västerbo RealLife

