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Tack för i år

och god fortsättning!
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MAGNUS HAR ORDET...
Det blev några segrar till stallet även nu på slutet av året. Det har annars
varit lite lugnare och jag har varit iväg på en liten semesterresa till Dubai och
laddat batterierna. Jag tycker det ser allmänt bra ut i stallet och de flesta
hästarna verkar pigga och friska. Vi har även renoverat färdigt stallet och det
blev väldigt trivsamt och bra.
Nytorp 2/1 2016

NYHETER
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151216

151222

Lätt för Conrads Elsa

Skräll av Magnus
på Mantorp

I elfte timmen fick Conrads
Elsa spräcka nollan för året.
Igår slog sexåringen till på
Axevalla och tog en lätt
spetsseger.
Ifjol skördade Conrads Elsa
fina framgångar på tävlingsbanan och vann bl a V75 under
Stochampionatshelgen på Axevalla. Igår var hon tillbaka på
Skaraslätten och tog årets första
seger. Från innerspår laddade
Magnus Jakobsson vad som gick
och kunde behålla ledningen.
Han fick sedan bestämma där
framme och Laddie dottern gick
undan till en bekväm seger på
14,9/1640 m.

- Hon har haft skaplig form och
så, men det har häxat i loppen
för henne. Nu var det skönt att
hon fick vinna och hon gjorde
det med gott om krafter i behåll,
sa Magnus efter loppet.
KB JEFF and F äger Conrads
Elsa som tjänade 25.000 kronor.
Jakobsson hade dessförinnan
vunnit V4:ans andra avdelning
med Allan Åkermans Quentin
Frontline som avgjorde säkert
efter en fin smygresa.
- Vi fick ju en fint lopp, så det
blev bra. I sista sväng kände jag
att jag hade den starkaste hästen,
sa Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson bjöd
på en överraskning vid lördagens tävlingar på Mantorp.
Bakom 30-oddsaren King
Jordan slog han till i ett av
ramloppen innan V75.
King Jordan hade bara vunnit ett
lopp på 23 starter inför lördagens
framträdande men i händerna på
Magnus Jakobsson fördubblades det antalet. Efter en invändig
smygare i kön hittade Jakobsson
ut ett spår på baksidan och via en
rykande finish avgjorde Gigant
Neo-sonen säkert över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

151222

Säkert för Magnus och Varenne Avenue
Magnus Jakobsson avslutade söndagens tävlingar
på Örebrotravet.
Med Berne Gustafssons
Varenne Avenue vann han
det avslutande loppet.

Varenne Avenue hade fått ett
lopp i kroppen efter lång frånvaro och var därmed segermogen.
På Örebrotravet tog femåringen
en säker seger tillsammans med
Magnus Jakobsson. De hakade

på i ryggar på sista bortre långsidan och mitt i slutsvängen attackerade Varenne-sonen för
egen maskin och mitt på upploppet var segergreppet kopplat.
OLA HALLERSTEDT

NYHETER
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151222

151223

Magnus
passerade
8 miljoner

Exciter imponerade på Bjerke

Magnus Jakobsson vann
kvällens sista lopp på Färjestad igår.
I och med den segern passerade han även 8 miljoner
kronor inkört som kusk i år.
Tillsammans med Urban Bergkvists Hannibalyougotmail tog
Magnus årets 138:e kuskseger
och passerade samtidigt 8 miljoner i inkörda prispengar. Från
innerspår höll fyraåringen ledningen och det var sedan aldrig
någon som kunde hota segern
utan valacken gick enkelt undan
över upploppet.
OLA HALLERSTEDT

Igår tog Exciter sin första seger i regi Magnus Jakobsson.
Efter att ha varit trea i debuten för Färjestadstränaren
slog han nu till med seger.
Magnus Jakobsson gjorde resan
över gränsen till den norska huvudstadsbanan Bjerke under tisdagen. Han fick vända hem till
Sverige med en seger i bagaget
efter att Exciter tagit en snygg
triumf. Från bakspår hamnade

han lite illa på det från början
men efter dryga halvvarvet valde Magnus att avancera fram
utvändigt ledaren. Denne blev
sedan rejält utmanad genom
slutsvängen och vid upploppets början hade From Abovesonen kopplat grepp. Han gick
sedan undan till en lätt seger på
16,0a/2100 m. Stall Exciter HB
äger sexåringen som tjänade
drygt 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

151228

Magnus avrundade på Örebro
Idag var det säsongfinal på
Örebrotravet.
Magnus Jakobsson stängde
butiken för året genom att
vinna sista loppet.

Magnus vann säsongens sista
lopp på Örebrotravet med Hans
Karlssons Esmeralda Rick. Från
innerspår kunde han ta hand om
ledningen och det var sedan ingen som utgjorde något hot.

Siffror från 2015
Årets snabbaste

Global Offshore 1.10,8 Färjestad 150601
Årets segerrikaste

Fossens Bonus & Global Patriot 9 segrar vardera
Årets vinstrikaste

Global Patriot 514.000 kronor
Årets segerprocent

Mantoqueen 71% 7 starter, 5 segrar
Årets segerstaplare

Fossens Bonus 6 raka segrar 150709-151021
Årets totoskräll

B.A.S.Goggen 11,55

Årjäng 150512

MÅNADENS HÄST
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Conrads Elsa

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Sto född 2009-05-15 e. Laddie (US) u. Marilyn Ås ue. Malabar Man (US)
Ägare: KB JEFF and F, Hammarö Uppfödare: Ove Conradsson, Falköping Skötare: Martina Lunde
Starter december 2015
F
151206
Ax 151215

3/2160n 0
1/1640 1

1. Conrads Elsa
25.000 kr
2. Exciter 14.004 kr
3. Circles 7.500 kr

2 1-0-0

14,9k

25.000 kr

distg 213 Peter Ådefors
14,9
79 Magnus Jakobsson

0
25.000

Callits VM-trofé

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 2015: Fossens Bonus
December 2014: Princess Wine
Juli 2015:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Alexia Marshall - Är allt bra
med för dagen och hon tränar
på för fullt. Vi har dock itne kört
några snabbare tempon än.
Charlock Alma - Känns fin
och har tränat på ett tag nu. Hon
var lite småkantig i höstas men
känns mycket bättre nu.
Donna Lisa - Är en jättefin häst
som går jobb två gånger i veckan
och allt ser helt ok ut.
Global Takeaway - Är jättefin och okomplicerad och hon
känns som en starthäst när vi kör
henne.
Global Taxpayer - Är en stor
och rejäl häst som känns jättefin.
Han är en fin typ som har ett bra
steg.
Magic Moves - Blev kastrerad i
december och det gjorde honom
gott. Han är en jättefin häst som
är både snabb och stark och jag
tror det var positivt att han blev
valack.
M.T.Laroche - Är en stor och
fin tjej med ett bra steg och jag
tycker att hon är en väldigt fin
typ. Jag har inget att klaga på för
dagen.
Ottens Dibaba - Har varit lite
kantig på slutet och blev behandlad i knäna. Hon får därför
ta det lugnt och återhämta sig
någon vecka.
Turbo Girl - Är stor och fin men
är lite speciell i humöret fortfarande. Hon är lite egen av sig
men springer i alla fall fint.

TREÅRINGAR

Amazing Doc - Blev det galopp
direkt från start med senast men
hon kändes bra annars. Vi provar
att anmäla till bilstart istället för
då ska det nog gå bättre.
Aramis Race - Ser fin ut men
får träna på ett tag till innan vi
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startar. Han känns stark och bra
men jag tycker inte att han är någon riktig vinterhäst.
Athos Race - Är stor och jag
tycker fortfarande inte att han
riktigt orkar hålla ihop grejerna
när det ska gå riktigt fort. Han
har dock blivit bättre och får
träna på.
B.T.’s Vicilando - Ser jättefin ut
och har tagit sig väldigt bra de
senaste månaderna. Jag tycker
han ser lovande ut.
Fred Astaire - Har inte fått upp
den riktigt spänsten än utan är
lite slapp så vi gnuggar på.
Gene Kelly Am - Har haft en liten paus men ska igång och går
jobb till veckan.
Global Steffo - Ser fin ut men
det är inte aktuellt med någon
start i vinter.
Porthos Race - Debuterade på
Örebro på tisdag. Han är inte
helt stabil men är en fin häst med
bra kapacitet när han sköter sig.
Zulu Lynet - Har varit behandlad och lite förkyld så han har
inte gått några jobb men han ska
igång nu.

FYRAÅRINGAR

Beppen Palema - Har haft det
lite lugnt en period men ska börja gå snabbjobb nu igen.
Dragonfly Ninnie - Har vi inte
fått klartecken att börja träna för
fullt med än utan vi ska lysa om
böjsena och se så att allt är bra
först.
East Herkules - Har börjat gå
lite jobb och ser bra ut. Han ska
få någon månads träning innan
det blir start framåt våren.
Echos Orlando - Ser fin ut och
planen är att starta nästa måndag
förutsätt att det inte blir något
konstigt med vädret och banorna. Han har ju inte startat på ett

tag men känns stark och bra i
träning.
Fossens Tosse - Går motion för
dagen men vi kör inga farter.
Han ska kollas om i böjsenan
innan vi börjar träna för fullt.
Golden November - Var inte
helt kurant senast så han tar det
lite lugnt för dagen.
Listas Maraboue - Startade på
Mantorp igår från ett dåligt läge
och gick helt ok. Han hade inte
varit med på ett tag och var inte
så hårt jobbad så han går säkert
framåt med det loppet.
Manontee - Tränar riktigt bra
tycker jag och startar på måndag. Om han bara klarar starten
ska han nog duga bra.
Mantoqueen - Går motion men
inga tuffare tempon. Hon ser
mjuk och fin ut men har inte börjat gå några hårdare jobb än.
Nezza Glide - Var jag lite besviken på senast i Norge och
hon borde ha kunnat lite bättre.
Hon var lite röd i halsen men det
känns ändå som att hon kan mer
än vad hon har visat.
Valnes Filippa - Har varit opererade i halsen och har börjat gå
lite jobb. Hon fungerar inte på
brodd så hon får vänta med att
starta.

FEMÅRINGAR

Fossens Bonus - Har haft det
lite lugnt och ska börja gå jobb
till veckan. Han ser pigg och fin
ut.
Global Patriot - Har tagit det
lite lugnt ett tag och har lagt på
sig en del runt magen. Han ska
börja gå jobb nu och får träna
bort det.
Mactheman - Var inte bra senast
han startade utan var lite knölig
så han blev behandlad efter det.
Walkyria Race - Har tränat
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skapligt och startar på måndag.
Hon har ett svårt läge så jag har
ingen jätteförhoppningar.
You to Lovely - Ser rätt så bra
ut men har varit lite smårullig så
jag ska ändra på balansen och
eventuellt blir det start den 11:e.

ÄLDRE

Circles - Har blivit fölmärr och
går ur träning.
Conrads Elsa - Var fin vid segern från ledning senast och
startar på måndag igen. Formen
är bra men det är andra förutsättningar då hon står med tillägg.
Exciter - Har gjort det jättebra
och jag har varit nöjd med honom i alla starter så det känns
positivt.
Gitti - Hade lite besvär med utslag och lite konstiga saker så
hon har tagit det lite lugnt. Hon
ser bättre ut nu så det är meningen att vi ska sätta igång henne
nästa vecka.
Global Offshore - Är konvalescent och vilar för dagen.
Homer Kemp - Vilar för dagen.
Jane Avril - Startade igår men
blev lite för het i ledning och
lade bort för mycket krafter.
Peter’s Lucky Day - Har lagt
tävlingsskorna på hyllan och ska
bli fölsto.
Rydens Indigoblue - Är behandlad i knäna och ska sättas
igång till veckan.
Virginia Bell - Galopperade
direkt när bilen släppte senast.
Hon är ingen häst som passar
riktigt på brodd och jag får försöka ändra på balansen till nästa
gång.

ÄNDRINGAR
IN:

Walkyria Race -10 e. Orlando Vici
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