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MAGNUS HAR ORDET...
Nu har det börjat lugna ner sig lite och vi laddar om för nästa år. Jag brukar
ju göra så och det har fungerat bra de andra åren. Vi tar det lite lugnt med
tävlandet under den perioden som banorna är som sämst och samtidigt
passar vi på att kolla över hästarna och även vaccinera och avmaska dem.
Själv är jag i Dubai på semester och är hemma i Sverige igen den 9:e så då
blir det åter full fart!
Nytorp 30/11 2015
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Beppen Palema
kvar hos Magnus

Global Patriot tog årets nionde

Beppen Palema får stanna
kvar i träning hos Magnus
Jakobsson.
Det stod klart efter gårdagens auktion då samtliga
Rikshästar gick under klubban.
Beppen Palema och Magnus
Jakobsson utgjorde hälften av
Stall Dalsland/Värmland som
gick segrande ur Rikstravet i år.
Igår kväll var det dags för auktionen då samtliga hästar såldes
och Magnus lyckades att köpa
tillbaka sin fyraåring. Prislappen slutade på 131.000 kronor,
vilket gjorde Beppen Palema till
den tredje dyraste hästen.
OLA HALLERSTEDT

Global Patriot har ett sanslöst facit i år.
I fredags tog han årets nionde seger i den 12:e starten.
Global Patriot fortsätter att
skörda framgångar och i fredags
genrepade han inför helgens
V75-finaler. Hemma på Färjestad vann femåringen den inledande V5-avdelningen tillsammans med sin tränare Magnus

Jakobsson. Efter att ha smugit
med som tredje häst avancerade
Magnus framåt i andraspår ut
på sista bortre långsidan. Han
kom ner bakom ledande Twitter
i slutsvängen och över upploppet kunde Global Patriot avgöra
knappt men säkert sista biten.
Segertiden blev 15,6/2660 m
och Stall Globa Patriot som äger
Dream Vacation-sonen inkasserade 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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East Herkules rundade till seger
East Herklues tog årets femte seger igår.
Tillsammans med sin tränare Magnus Jakobsson vann
han på Rättvikstravet.
East Herkules har radat upp fina
insatser varje start och igår tog
han sin femte seger i karriärens
åttonde start. Trots ett tråkigt
läge med bakspår på tillägg kunde fyraåringen lösa uppgiften
på Rättvikstravet och avgå med
seger. Jakobsson hakade på från
kön dryga varvet från mål och
när slutstöten sattes in vid upploppets början kunde East Herkules avgöra med en längd. Segertiden blev 16,6/2160 m och
segern var värd 30.000 kronor.
Stall East Herkules äger Juliano

Nöjda killar efter segern på Rättvikstravet.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Star-sonen.
Magnus vann sedan även med
Lotta Johanssons Divine som

kunde avgöra efter en rafflande
slutstrid.
OLA HALLERSTEDT
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Välförtjänt för Beppen Palema
Magnus Jakobsson hade en
toppenkväll hemma på Färjestad igår.
Beppen Palema gjorde sin
först start efter Rikstravet och
det slutade med seger.
- Det var roligt att det började så bra, slog tränaren fast
efter segern
Beppen Palema visade att formen satt där när han slutade tvåa
på Solvalla. Det var även sista
starten som Rikshäst och efter
det ropades han, som bekant, in
av Magnus på auktionen. Igår
gjorde han sin första start för den
nya ägarekonstellationen och det
slutade med en lätt seger hemma
på Färjestad. Fyraåringen stod i
en klass för sig i V64:ans andra
avdelning och vann helt ohotad
på 15,4/2160 m.
- Jag tycker verkligen han har

lyft sig mot tidigare i de senaste
starterna. Han har visserligen
gått bra hela året men det känns
att han har utvecklats så det ska
bli väldigt spännande nästa år.
Han var lite stänkrädd idag så
jag tyckte det var lika bra att
köra framåt tidigt, sade Magnus
efter segern som var värd 50.000
kronor.
Hemmatränare noterades för ytterligare två segrar under kvällen
och han inledde V64-spelet med
Berne Gustafssons On Hold som
gjorde comeback efter lite vila.
Åttaåringen var rejält löpsugen
och kunde avgöra enkelt trots ett
lopp utvändigt ledaren. Magnus
hade dessförinnan även vunnit
med Kristian Lindbergs Totally
Secret som spurtade hem karriärens först seger i tredje starten.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus chockade spelarna

Magnus skräller med Yazoo Flow.
Foto: Malin Albinsson

Magnus Jakobsson ställde
till med en praktsensation
igår.
Tillsammans med Yazoo
Flow vann han på Axevalla
till nästan 130 gånger pengarna.
Yazoo Flow tilldömdes inga
större chanser i V5:ans fjärde
avdelning på Axevalla igår.

Magnus Jakobsson körde dock
ett helt perfekt lopp och som
tack för det avgjorde femåringen
till skrälloddset 129,64.
- Jag körde på chans och hon
speedade bra till slut och gynnades säkert av att det var lite tor�rare en bit ut i banan, sa Magnus
Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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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 november 2015
S 151114

12/2140

1 0-1-0
2

1. Fossens Bonus
100.000 kr
2. Beppen Palema 50.000 kr
2. East Herkules 30.000 kr

13,2am

100.000 kr

13,2a 22 Magnus Jakobsson

100.000

Klass I, Final

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 2015: Global Patriot
Oktober 2015: Fossens Bonus
November 2014: Almar
December 2014: Princess Wine
Juli 2015:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Alexia Marshall - Tränar på
som vanligt och allt är normalt.
Charlock Alma - Har börjat att
gå lite jobb nu efter att ha varit
förkyld en period och hon ser
bättre ut.
Donna Lisa - Tränar på för fullt
för dagen och allt är bra med
henne.
Global Takeaway - Sköter sig
utan anmärkning och går sina
jobb två gånger i veckan.
Global Taxpayer - Går jobb enligt planen och det finns inget att
anmärka på för dagen
Magic Moves - Är allt ok med
och han tränar på i full utsträckning.
M.T.Laroche - Sköter träningen
på ett bra sätt och hon verkar fin
för dagen.
Ottens Dibaba - Är kvitt sin
förkylning så nu kan hon träna
på i full utsträckning igen.
Turbo Girl - Har tränat på efter
premieloppet och hon ser fin ut
för dagen.

TREÅRINGAR

Amazing Doc - Ser jättefin ut
nu. Hon galopperade bort sig ett
par gånger så hon fick en paus
och blev uppfräschad. Det känns
som att hon har utvecklats både
fysiskt och psykiskt och hon ser
riktigt bra ut.
Aramis Race - Går jobb igen efter att ha blivit valack men vi har
inte kört några värre farter än.
Athos Race - Går jobb men han
är lite stor och klumpig och det
känns inte som att han har släppt
till fullt ut än.
B.T.’s Vicilando - Har inte varit
inne så jättelänge men har tagit
sig väldigt bra på slutet och jag
är riktigt nöjd med honom för
dagen.
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Fred Astaire - Var med in till
banan för någon vecka sedan
och då körde vi 1.23. Jag tycker
att pulsen är lite för hög än och
han är inte riktigt så stark som
jag skulle vilja ha honom så han
är inte färdig för några stordåd
än.
Gene Kelly Am - Har gjort det
bra i varje start på slutet men
har fått en liten paus nu och vi
lugnar ner oss lite när banorna är
sämre.
Global Steffo - Har fått en liten
tävlingspaus och får träna en period nu.
Porthos Race - Har stabiliserat
sig riktigt bra efter att han blev
valack. Han har varit in till banan en gång och skötte sig bra
men han ska få något mer jobb
innan vi startar.
Zulu Lynet - Kom ner i tider
rätt så fort när han kom till mig
men sedan stagnerade det lite.
Nu känns han dock fin igen.

FYRAÅRINGAR

Beppen Palema - Var jättefin
senast men får en liten paus nu
över vintern. Han ska få semester helt någon vecka innan vi
sätter igång att träna.
Dragonfly Ninnie - Ser jättefin ut för dagen och ska börja
gå jobb i december. Hon känns
mjuk och fin så allt är till belåtenhet.
East Herkules - Har gjort det
väldigt bra och har fått lite välförtjänt semester nu. Han ska
börja träna i december igen.
Echos Orlando - Blev opererad
i höstas efter att jag kände att det
var något i bakkärran som inte
var bra. Han har börjat gå jobb
igen nu och känns riktigt fin.
Fossens Tosse - Skyndar vi
långsamt med och han har inte

börjat att gå några jobb än.
Golden November - Fick lite
halsbekymmer efter senaste
starten så det blir lugnt för honom en period nu.
Listas Maraboue - Tränar på nu
och har börjat gå jobb igen. Han
ser bra ut för dagen.
Manontee - Ser jättebra ut för
dagen men jag tror inte det blir
någon start innan årsskiftet.
Mantoqueen - Har haft en paus
och har inte gått några jobb. Hon
motioneras och ser väldigt mjuk
och fin ut så jag tycker det ser
lovande ut.
Nezza Glide - Tränar ok och
startar på måndag. Hon är lite
ojämn i loppen och kan vara riktigt bra ibland men sämre andra
gånger.
Valnes Filippa - Ser fin ut efter
operationen och jag hoppas att
hon kan ta ut sig för fullt och
förhoppningsvis bli ännu bättre.

FEMÅRINGAR

Fossens Bonus - Har gjort det
fantastiskt bra i år och svarade
för en fin insats senast. Nu har
han semester och vi laddar för
nästa säsong.
Global Patriot - Har fått en välförtjänt semester efter en riktig
kanonsäsong och sedan blir det
vinterträning för hans del.
Mactheman - Var lite knölig i
senaste starten på Mantorp även
om han gick rätt så bra ändå.
Han var dock lite sliten och blev
behandlad. Han har gått lite jobb
nu och ska starta på Färjestad
den 6:e.
You to Lovely - Är ny i träning
och känns rätt så intressant. Hon
är en riktigt fin häst som dock
blev behandlad direkt.

TRÄNINGSRAPPORTER

ÄLDRE

Circles - Skulle ha startat på
Axevalla men tävlingarna blev
tyvärr inställda. Det var synd för
loppet såg bra ut men nu få jag
prova att anmäla till Färjestad
den 6:e istället.
Conrads Elsa - Ser rätt så fin ut
i jobben men har fått dålig utdelning i år. Hon är bättre än vad
det ser ut och hon startar på Färjestad den 6:e nästa gång.
Exciter - Har varit in till banan
ett par gånger och vi har kört
18,5 full väg på ett bra sätt. Han
är startklar men har dåligt med
poäng så jag får försöka leta upp
något lämpligt lopp.
Gitti - Känns som en jättefin häst
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men hon har haft lite konstiga
utslag så vi har tagit prover. Jag
vill gärna ha ordning på problemen innan vi tränar ordentligt.
Global Offshore - Fick tyvärr
känning i ett gaffelband igen så
han får vila under vintern.
Homer Kemp - Har varit skadad men ska kollas om så får vi
se om det blir grönt ljus att börja
trimma på.
Jane Avril - Går jobb för fullt
igen och planen är att tävla med
henne under vintern.
Peter’s Lucky Day - Gick bra
senast på en tung bana och hon
kämpade på så gott hon kunde.
Tanken är att anmäla henne till
Färjestad den 6:e.

Rydens Indigoblue - Var inte
som bäst senast då han gick i
ledning på Åby utan jag hade
förväntat mig lite mer av honom.
Han gjorde det ok men normalt
sett kan han bättre än så.
Virginia Bell - Skulle ha startat på Axevalla men tävlingarna
blev inställda och det var ju typiskt när hon, för en gång skull,
hade ett bra läge. Hon verkar fin
så jag letar nya lopp.

ÄNDRINGAR
IN:

You to Lovely -10 e. Blue York Yankee

UT:

Almar, Samantha

