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MAGNUS HAR ORDET...
Även september blev en riktigt bra månad med Unionstravet som grädde på
moset. Vi hade haft som mål att ha hästarna på topp och när det lyckades
var det extra roligt så klart. Det var en lyckad dag, helt klart. Vi kommer att
tävla på för fullt även under oktober och november men sedan kan det blir
så att de som ha varit igång och tävlat länge och tappar form får lite tidigare vintervila än de andra. Så länge hästarna känns bra och starka får det
tävla, förutsatt att banorna är bra.
Nytorp 30/9 2015
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Fyra segrar till stallet på Åmål
Magnus Jakobsson skördar
osannolika framgångar för
dagen.
Vid lunchtävlingarna på
Åmål idag tog han hela fyra
egentränade segrar.
- Hästarna går fantastiskt
bra och vi har kommit rätt
på det med träning, foder
och allt, sade en nöjd tränare efter tävlingarna.
Det blev varannan Jakobsson på
Åmålstravet idag och av de nio
loppen som kördes vann Magnus fyra. Samtliga var dessutom
egentränade. Mactheman drog
igång segerplockandet genom
att ta en lätt seger i dagens andra lopp. Magnus kastade loss
från kön och övertog täten varvet kvar. Sedan länsade femåringen undan till en lätt seger på
14,0a/1680 m.
- Jag såg ju att favoriten blev
kvar invändigt och de andra hade

kört rätt så rejält från början så
då tyckte jag att det var läge att
köra framåt. Vi kom sedan till
ledning rätt så lätt men han började släppa grejerna och trodde
att det var klart och han kan bli
lite så i sin ensamhet, förklarade
Magnus.
Stall Monopole VSOP HB äger
Thai Tanic-sonen som tjänade
22.000 kronor.
Sedan var det Listas Maraboues
tur att visa framfötterna och
från fjärde-par utvändigt hakade
Magnus på i tredjespår. 500 kvar
attackerade han för fullt och redan i slutsvängen hade Improve
Ås-valacken kopplat grepp.
Han höll sedan farten bra över
upploppet till en säker seger på
17,2/2100 m. Listaskogens Stuteri AB m fl äger och segern var
värd 30.000 kronor.
Tredje dagssegern tog Magnus
med Aramis Race som äntligen
gick felfritt. Efter ett lopp i an-

dra ytter hamnade treåringen utvändigt ledaren kilometern från
mål. Redan i slutsvängen hade
han slagit klorna i ledaren och
höll sedan undan till en knapp
men säker seger på nya rekordet
17,3/2080 m. Förstapriset var
fina 50.000 kronor och det är
Stall Tre Musketörer som äger.
Fyrlingen fullbordades med
Golden November som, även
han, tog karriärens första seger
efter att ha spåret varje meter av
loppet.
- Han har inte förstått vad det går
ut på fullt ut än. Det går inte att
köra på speed utan jag försökte
köra i ett jämnt tempo och jag
körde det som gick till slut, sade
Jakobsson.
Conny, Patrik och Therese Olsson äger Igor November-sonen
som tjänade 7.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Fint genrep av Fossens Bonus
Igår tog Fossens Bonus sin
fjärde raka seger.
Härnäst väntar V75 under
Unionstravet hemma på Färjestad.
Fossens Bonus genrepade igår
inför sin kommande V75-start
och knappt två veckor. Precis
som vid de tre senaste starterna
slutade även det här framträdandet med seger. Femåringen
trampade iväg stabilt och fint
ur volten och Magnus Jakobsson kunde överta ledningen in
i första sväng. Han fick sedan
bestämma där framme och lät

sin springare löpa ut rejält sista
halvvarvet. Redan i slutkurvan
hade han lämnat konkurrenterna
och länsade undan till en lätt se-

ger på nya rekordet 14,0/2640 m.
Ägarna Åsa och Terry Wallberg
belönades med 25.000 kronor
OLA HALLERSTEDT
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Lätt för
Global Patriot

Stalldubbel på V75-festen

Magnus Jakobsson gästade
Örebrotravet igår kväll.
Tillsammans med Global Patriot vann han den inledande V64-avdelningen.
Nästa helg körs Unionstravet
hemma på Färjestad och igår
var Magnus ute och luftade sin
andra V75-häst, Global Patriot.
Precis som stallkamraten Fossens Bonus tog femåringen en
lätt seger och visade att formen
är där den ska. Jakobsson tog
det ganska så lugnt från start och
hamnade utvändigt spårandee
Gilmour. I slutsvängen spände
Global Patriot ögonen i ledaren
och vid upploppets början hade
han tagit över. Dream Vacationsonen gick sedan undan till en
lätt seger och vann enkelt på
12,4a/1609 m. I och med Global
Patriots seger passerade stallet
fjolårets segerantal och hästarna
har totalt vunnit 53 lopp i år. Sju
av segrarna har Global Patriot
tagit och ägarna Stall Global
Patriot kunde inkassera 30.000
kronor efter gårdagens vinst.
OLA HALLERSTEDT

Magnus och Fossens Bonus på väg mot dagens första V75-seger.
Foto: Malin Albinsson

Magnus Jakobsson höll stor
show hemma på Färjestad
igår.
Under Unionstravet, som
kördes för 10:e året i rad,
tog han två segrar till stallet
inom V75.
- Vi hade siktat på att ha
hästarna på topp den här
dagen och det är stort när
det lyckas, sa Magnus.
Fossens Bonus var dagens största V75-favorit och han infriade
förväntningarna utan problem.
Via tredjespår kom femåringen
fram som tredje häst i första
sväng medan det kördes friskt
i täten. När positionerna var
intagna vid varvning sågs Fossens Bonus som första häst i
andraspår och ut på sista bortre
långsidan tryckte Jakobsson till.
Juliano Star-sonen tog då över
taktpinnen och han drog sedan

undan till en övertygande seger
på nya rekordet 12,4a/2140 m.
- Det var trevligt med publikens
applåder. Hästen har ju utvecklats fantastiskt, framför allt psykiskt, sa Magnus.
Åsa och Terry Wallberg äger och
har fött upp Fossens Bonus som
tjänade 100.000 kronor och nu
ståtar med fem raka segrar.
Det blev sedan en favorit i repris
för Global Patriot som upprepade fjolårets V75-seger under Unionstravet med att vinna
även i år. Magnus kunde haka
på i rygg i tredjespår in mot slutsvängen och när attacken sattes
in vid upploppets början kunde
femåringen avgöra säkert sista
biten. Stall Global Patriot äger
Dream Vacation-sonen som tog
årets andra V75-seger och tjänade 110.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Dubbelseger
även på Årjäng
Stall Jakobsson fortsätter att
leverera segrar.
Efter lördagens V75-dubbel
drog Magnus till Årjäng och
ordnade ytterligare två segrar.
Efter den succéartade V75-dagen
hemma på Färjestad åkte Magnus Jakobsson till Årjängstravet
på söndagen och även där noterades han för en stalldubbel.
Först ut var Walkyria Race som
vann dagens inledande lopp. Efter att ha attackerat i slutsvängen
kopplade Orlando Vici-dottern
grepp 250 kvar och hon höll sedan undan med minsta möjliga
marginal sista biten. Stall Tre
Musketörer äger femåringen
som tjänade 7.000 kronor och
segertiden blev 14,8/1660 m.
Det blev ytterligare en femårig
tjej som ordnade stallets andra
seger då Valnes Filippa spurtade hem V4-avslutningen. Efter
ett lopp i rygg på ledaren lyfta
Magnus ut Judge Joe-dottern i
rygg på stallkamraten Golden
November och in på upploppet
kom luckan som på beställning.
Valnes Filippa avslutade bra
sista biten till en säker seger på
17,3a/2140 m. Mikael Jakobsson äger och kunde räkna in
12.000 kronor i förstapris..
OLA HALLERSTEDT
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Global Patriot

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Hingst född 2010-05-07 e. Dream Vacation (US) u. I Dream the Dream (US) ue. Victory Dream (US)
Ägare: Stall Global Patriot HB Uppfödare: Global Farm AB, Vinninga Skötare: Martina Lunde
Starter september 2015

2 2-0-0

Ö 150908
F 150920

12,4a 18 Magnus Jakobsson 30.000
11,0a 60 Magnus Jakobsson 110.000

5/1609
7/1650

1
1

1. Global Patriot
140.000 kr
2. Fossens Bonus 125.000 kr
2. Aramis Race 53.850 kr

11,0ak

140.000 kr

Bronsdivisionen, Försök 1

Tidigare Månadens häst
Fossens Bonus
Februari 2015: Peter’s Lucky Day
Mars 2015: Jane Avril
April 2015: Beppen Palema
Maj 2015: Mantoqueen
Juni 2015: Beppen Palema

Januari 2015:

Global Patriot
Augusti 2015: Global Patriot
September 2014: Global Patriot
Oktober 2014: Almar
November 2014: Almar
December 2014: Princess Wine
Juli 2015:
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MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2015

TVÅÅRINGAR

Alexia Marshall - Tränar på och
ser jättefin ut och vi ligger runt
1.30-fart i jobben. Jag har inget
att anmärka på.
Charlock Alma - Har inte varit
riktigt kurant så vi behandlade
henne när hon kom. Hon går
motion nu och verkar bra men vi
har inte kört några snabbjobb än.
Donna Lisa - Är en liten, men
väldigt fin travare som ska gå
mönstringslopp igen i Norge
nästa vecka.
Global Takeaway - Har vi fått
det klart med alla papper på så
hon ska gå premielopp så fort
hon får. Hon är en jättefin häst.
Global Taxpayer - Är en stor
och rejäl häst som är jättefin.
Han har ett bra steg och det ser
lovande ut.
Magic Moves - Gick premielopp i måndags och skötte sig
perfekt och jag är nöjd med honom för dagen.
M.T.Laroche - Skötte premieloppet bra och hon hade inte
varit inne på banan förrän då så
hon får med beröm godkänt.
Ottens Dibaba - Är en fin travare som har lätt för sig. Hon
hade en liten svacka men ser fin
ut nu igen.
Turbo Girl - Har haft lite bekymmer med brunst men vi har
kört 1.35 här hemma i alla fall.
Hon sköter sig bra men kan vara
lite besvärlig ibland. Vi ska dock
testa att köra premie under oktober.

senast då han gick bra till slut i
ett uppullat lopp. Han har bättrat
sig på slutet och är inte alls lika
nervig längre så det går åt rätt
håll med honom.
Athos Race - Har haft lite bekymmer med en bakhas som han
har varit lite svullen i så han går
bara motion.
B.T.’s Vicilando - Är rätt så ny i
träning men jag är inte helt nöjd
med honom så vi ska kolla upp
honom lite närmare. Han är inte
helt ren i travet så vi ska se om
det när något som stör honom.
Fred Astaire - Har tränat på
men han är inte mogen för några värre tider än tycker jag. Vi
nöter på så får vi se om ha inte
kommer så småningom.
Gene Kelly Am - Är jättefin för
dagen men jag har inte planerat
någon start. Han ser dock riktigt
stark och laddat ut i jobben så
han blir intressant framöver.
Global Steffo - Startade i måndags och blev jättetrött. Det var
dock inga fel på honom men han
får en paus och återhämta sig
innan vi testar igen.
Porthos Race - Sköter sig inte
riktigt som han ska. Han kan
springa och är stark men har för
mycket annat för sig och är inte
koncentrerad. Därför kommer vi
att kastrera honom.
Zulu Lynet - Tränar på och vi
har kört 1.45-1.50 här hemma.
Han blir bättre och bättre hela
tiden men det är en bit kvar tills
det blir kval för honom.

TREÅRINGAR

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Galopperade lite
oturligt på Örebro senast och var
inte trött i det läget. Hon känns
stark och bra så jag hoppas hon
får revansch snart.
Aramis Race - Var jag nöjd med

Beppen Palema - Kändes riktigt
bra igår men hade inget riktigt
flyt med löpningen. Jag tyckte
det var för tidigt att gå på redan
varvet kvar och körde istället
på chans och blev fast. Han var

dock riktigt på tårna.
Dragonfly Ninnie - Tar det lite
lugnt igen efter att ha haft bekymmer med en sena. Vi får lugna oss med henne och det kommer att ta lite tid.
East Herkules - Gör det bra varje gång och har varit väldigt rejäl
i de starter som han har gjort. Jag
ska prova att anmäla honom till
Eskilstuna nästa vecka.
Echos Orlando - Är jag inte riktigt nöjd med utan det är något
konstigt i ett bakknä på honom.
Han ska till Mälarkliniken och
undersökas och troligtvis blir
det även operation.
Fossens Tosse - Ser jättefin ut
för dagen men har inte gått några snabbjobb än. Han ska dock
snart börja med det.
Golden November - Gör det
rätt så ok och var trea senast:
Han såg bra ut och då och kommer undan för undan.
Listas Maraboue - Tränar fint
och känns stark och bra. Allt
verkar bra med honom och han
startar imorgon.
Manontee - Ser riktigt fin ut i
jobben men jag har inte tittat ut
något lopp åt honom än.
Mantoqueen - Var inte bra senast i Årjäng men vi har inte
hittat något riktigt fel. Vi ska gå
igenom henne ordentligt och se
om det var något som inte stämde.
Nezza Glide - Var inte bra senast
men fick visserligen gå i dödens.
Hon tränar på riktigt bra igen så
vi provar att starta imorgon.
Samantha - Har börjat gå jobb
igen och ser bra ut för dagen.
Valnes Filippa - Har gått bra
varje gång men jag har inte tittat
ut något nytt lopp åt henne.

TRÄNINGSRAPPORTER

FEMÅRINGAR

Faith - Tränar riktigt bra men
har haft lite oflyt och inte kommit med i lopp eftersom hon har
dåligt med poäng. Hon känns
uppåt för dagen och startar på
Romme på söndag.
Fossens Bonus - Känns jättebra
och var otroligt fin på V75 senast. Han ser bra ut i jobben efteråt och nu siktar vi på finalerna
i november. Han har dock gått ur
klassen så han får starta i något
vanligt lopp innan dess.
Global Patriot - Var jättefin
när han vann på V75 hemma på
Färjestad senast. Nu siktar vi
på Bronsdivisionen på Örebro i
mitten av oktober innan det blir
final i november.
Julia Fayline - Har fått känning
i ett gaffelband så hon tar det
lugnt för dagen.
Mactheman - Har gått bra varje
gång men lång distans var inte
hans melodi senast. Han startar
igen imorgon men fick tyvärr
bakspår då.
Nova Mollyn - Startar på Rättvik på fredag men fick tyvärr
spår 12 på kort distans så det blir
nog inte lätt att komma till. Hon
verkar i alla fall bra för dagen.
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ÄLDRE

Almar - Ser riktigt fin ut i jobben igen och vi siktar på ett
montélopp på Årjäng den 11:e.
Circles - Var jag jättenöjd med
senast då hon satt fast med rätt så
mycket sparat i gulddivisionen på
Färjestad. Formen är bra och jag
ska anmäla henne till Bjerke nästa
onsdag.
Conrads Elsa - Fick toktryck i
ledning senast så det är inte så
mycket att säga om men hon
höll hyggligt till femtepriset. Vi
provar igen på måndag.
Exciter - Har vi inte lyckats få
riktigt fräsch och bra än utan vi
ska kolla om honom. Han är behandlad i omgångar men han har
inte svarat som jag vill på det.
Global Offshore - Var lite öm i
knäna så jag fick stryka honom
senast. Det var inget allvarligt så
han kommer förhoppningsvis ut
igen om någon vecka.
Homer Kemp - Var med i en
tuff öppning på Årjäng senast
och han startar imorgon igen.
Han har ett svårt läge så vi får
sikta på pengar.
Jane Avril - Gick bra senast
men blev lite störd i sista sväng
och hade varit långt framme annars kändes det som. Hon startar
igen på söndag på Romme.

Peter’s Lucky Day - Var inte
bra senast på Eskilstuna. Det var
hårt tempo men hon trampade
igenom lite och tappade stilen
och galopperade i sista sväng.
Jag får ändra lite på utrustningen
och vi kommer igen.
Rydens Indigoblue - Var jag
riktigt nöjd med på Färjestad
näst senast men senast var han
lite sämre. Jag tror att loppet satt
lite i benen på honom för det var
inte samma drag i honom men
nu verkar allt bra och han startar
på söndag.
Virginia Bell - Gjorde ett ok
lopp senast i Årjäng utan att vara
som allra bäst. Jag tror hon har
något passande lopp i Årjäng
igen den 11:e.

ÄNDRINGAR
IN:

B.T.’s Vicilando -12 e. Orlando Vici
Charlock Alma -13 e. Orlando Vici

UT:

Don Clerk, Walkyria Race

