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MAGNUS HAR ORDET...
Vi har fortsatt tagit det lite medvetet lugnt med startandet. Säsongen är långt
och det brukar bli så att man får betala senare om man startar för mycket nu
när banorna är lite sämre. Det kommer dock att bli mer nu under mars och
det är många hästar som ligger i startgroparna. Vi har jobbat på ganska så
lugnt och inte kört några direkta tider så det som nu behövs är något snabbare jobb för att de ska komma igång.
Nytorp 29/2 2016
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160205

160205

Magnus tog
Örebrodubbel

Tredje raka för Manontee

Vid gårdagens tävlingar
på Örebro tog Jakobsson
två segrar.
Magnus ordnade en överraskning och en favoritseger.
Först ut i Jakobssons dubbel var
Fredrik Wallins Myrsjös Zorro
som enkelt vann E3-bonusloppet
till nästan 12 gånger pengarna.
Efter att ha blivit över som första
häst i andraspår laddade Magnus
framåt och övertog täten efter
ett halvvarv. Segern blev sedan
mycket lätt.
Samma segerrecept använde han
sedan bakom favoriten Andrew
Dragon som efter att ha övertagit taktpinnen i första sväng aldrig var i förlustfara. Heniz Wilhalm tränar.
OLA HALLERSTEDT

Manontee tog idag sin
tredje raka seger.
Tillsammans med sin tränare Magnus Jakobsson
vann han lekande lätt.
Magnus gästade Solvalla med
sin nya segerstaplare Manontee
idag. Som omgångens största
V65-favorit startade han i den
första avdelningen och han infriade förväntningarna utan problem. Efter en ganska så lugn
start kunde Jakobsson köra fram
och överta ledningen i första
sväng. Femåringen fick sedan
tuffa på där framme i täten och

när Magnus släppte av honom
in på upploppet stack han undan
och vann till slut med många
längder.
- Det blev rätt så odramatisk när
vi kom till ledning och jag fick
köra lite som jag ville. Han är
lite opolerad än och har lite nervigt beteende men rent fysiskt är
han en jättefin häst, sade Magnus.
Segertiden blev 16,7a/2640 m
och det är Tal AB som är både
ägare och uppfödare. Segern var
värd 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160211

V86-seger till Jakobsson

Magnus Jakobsson hade
ett par uppsittningar på
V86 igår.
Bäst lyckades han i andra
avdelningen där det blev
seger med J.C.Bobka.
Per K Erikssons J.C.Bobka har

gjort bar ifrån sig på slutet och
tog en snygg seger i V86-2 på
Solvalla igår. Magnus Jakobsson
attackerade från tredje-par utvändigt ut på sista bortre långsidan och tog sig fram till ledande
Son of Triton in i slutsvängen.
Erik Svensson försökte att skaka

av sig Jakobsson genom kurvan
men istället kunde J.C.Bobka
koppla grepp sista biten och vinna knappt men säkert.
OLA HALLERSTEDT
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160215

Dubbelseger på Romme
Magnus Jakobsson vann
två lopp på Romme under
söndagen.
Han infriade favoritskapet
bakom Myrsjös Zorro och
Varenne Avenue.
Efter V75-finalerna med On
Hold på lördagen drog firma Jakobsson/Gustafsson vidare till
Romme på söndagen. Där blev
det seger med Varenne Avenue
som efter sin comeback i november nu ståtar med tre segrar på sex starter. Magnus vann
även med Fredrik Wallins Myrsjös Zorro som tog en lätt seger i
E3-bonusloppet.
OLA HALLERSTEDT

160220

160225

Manontee avslutade V65:an

Solvallaseger
till Magnus
Magnus Jakobsson fick vikariera för en sjuk Torbjörn
Jansson igår.
Han tackade för förtroendet och tog en snygg seger.

Manontee går från klarhet
till klarhet.
Igår var han i farten igen
och tog sin fjärde raka seger.
Magnus Jakobbson var tillsammans med egentränade Manontee stora favoriter i V65-avslutningen på Romme igår och de
infriade förväntningarna med
råge. Från bakspår hamnade de
mitt i fältet men redan i första

sväng gav sig Magnus iväg framåt och kunde hastigt överta täten
efter ett halvvarv. Sedan såg det
ut som vanligt, att Manontee var
i en klass för sig och fullständigt
krossade motståndet då han gick
undan till en överlägsen seger.
Tal AB är både ägare och uppfödare och kunde inkassera 25.000
kronor. Segertiden blev nya rekordet 15,7a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson fick ett par
bonusstyrningar på Solvalla igår
då han ersatte en sjuk Torbjörn
Jansson i två lopp. Det blev ett
lyckat vikariat då han satte dit
överraskningen
Paradiserunner. Sjuåringen hade inte vunnit
lopp sedan juni 2014 men igår
spårade han V5-2 från start till
mål. Jakobsson körde resolut till
ledning och när sedan favoriten
Victory Pilot galopperade på
upploppet blev segern enkel till
glada oddset 16,40.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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Manontee

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

Valack född 2011-04-06 e. Love Yoe (Fr) u. Emantee (US) ue. Banker Hall (US)
Ägare & uppfödare: Tal AB, Arvika Skötare: Martina Lunde
Starter februari 2016
S
Ro

160205
160219

2 2-0-0

6/2640
3/2140

1. Manontee
55.000 kr
2. Walkyria Race 18.500 kr

1
1

15,7a

55.000 kr

16,7a 11 Magnus Jakobsson
15,7a 12 Magnus Jakobsson

30.000
25.000

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

Januari 2016:

Global Patriot
Augusti 2015: Global Patriot
September 2015: Global Patriot
Oktober 2015: Fossens Bonus
November 2015: Fossens Bonus
December 2015: Conrads Elsa
Juli 2015:

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Går jobb nu
igen efter att vi brände harhaser
på henne och hon verkar bra.
Charlock Alma - Trampade
snett så hon är konvalescent för
dagen.
Donna Lisa - Tränar på för fullt
och allt är bra med henne för dagen.
Global Takeaway - Ser bra ut i
jobben och ska börja att åka in
till banan för lite vassare jobb
frampå.
Global Taxpayer - Sköter sig
jättefint och ser fin ut i jobben.
Han kommer att gå in till banan
om ett tag.
Magic Moves - Fick en släng av
korsförlamning så han har inte
gått några jobb på slutet men
han ska börja träna snart igen.
M.T.Laroche - Tränar på i full
utsträckning och planen är att
hon ska gå in till banan och gå
jobb så fort det blir fint.
Ottens Dibaba - Går fortfarande motion men allt verkar i alla
fall bra med henne för dagen.
Red Chili Runner - Jobbar på
och sköter sig utan anmärkning.
Hon får gå ett tag här hemma
innan vi åker in till banan.
Turbo Girl - Är en fin häst med
ett bra steg och det är inga problem bortsett från att hon är lite
knepig i humöret ibland.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Gjorde några
starter i vinter men fungerade
inget vidare så vi väntar lite tills
det går att köra barfota.
Aramis Race - Känns riktigt
stark och han ska in till banan
och gå jobb innan vi letar lopp.
Allt är bra med honom för dagen.
Athos Race - Tränar på i full ut-
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sträckning och ska in till banan
och prova något snabbare jobb
så får vi se hur nära start han är.
B.T.’s Vicilando - Känns riktigt
fin för dagen och han sköter sig
utan anmärkning.
Fred Astaire - Känns fräsch och
fin och han kommer att gå med
in till banan och testas lite snabbare.
Gene Kelly Am - Tränar på
för fullt och sköter jobben helt
prickfritt så det närmar sig start
för hans del.
Global Steffo - Fortsätter att
sköta jobben bra och han känns
stark och rejäl. Jag har inget att
anmärka på.
Porthos Race - Har gjort någon
start i vinter och gjort det bra.
Tyvärr blev det galopp senast
men det berodde på orutin och
han kändes bra för övrigt.
Zulu Lynet - Har en bit kvar
innan vi testar av honom så vi
försöker få ner honom i tider här
hemma innan vi åker in till banan.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Ser jättefin ut
i jobben så vi ska in till banan
och testa honom inom kort.
Dragonfly Ninnie - Gick något
jobb men fick en reaktion på
det. Vi har tränat på och hon ser
bättre ut nu igen så jag hoppas
att hon håller.
East Herkules - Fortsätter att
träna på bra och han ska snart
in till banan och testas lite snabbare.
Echos Orlando - Har tränat på
för full under månaden och tanken är att ta in honom till banan
för ett test innan vi anmäler igen.
Fossens Tosse - Går motion
fortfarande och ska in och lysa
om senan i mars. Han känns fin

för dagen så jag hoppas att det är
läkt och klart då.
Golden November - Har tränat
på senaste tiden och planen är
att han si inte till banan får något
snabbare jobb.
Listas Maraboue - Har vi dragit
ut några tänder på för det har varit lite strul med dem. Allt är bra
med honom annars.
Manontee - Verkar allt jättebra
med och han har varit riktigt fin i
de starter som han har gjort. Han
får ta det lite lugnt någon vecka
nu innan vi laddar om.
Mantoqueen - Går jobb för fullt
och känns jättefin i träning så jag
tycker det ser väldigt positivt ut.
Valnes Filippa - Tränar på i full
utsträckning och ska in till banan för något snabbare jobb.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Startade på V75
igår och kändes bra men var lite
ringrostig. Det blev lite långt
mellan starterna så det är nog orsaken och jag tror hon är bättre
till nästa start.
Exciter - Har varit behandlad
men var inte riktigt bra i senaste
starten så vi väntar någon vecka
innan det blir ny start för hans
del.
Fossens Bonus - Tränar på jättebra och känns stark och rejäl så
det börjar att närmar sig start för
hans del.
Gitti - Har tränat på bra senaste
tiden och hon ska in till banan
för något skarpare jobb snart.
Global Offshore - Har fortsatt
att gå motion men ska börja gå
jobb direkt när vi kan köra utan
brodd.
Global Patriot - Känns riktigt
bra i jobben och han kommer att
gå in till banan för något snabbare jobb.

TRÄNINGSRAPPORTER
Mactheman - Tränar på i full
utsträckning och allt verkar bra
med honom för dagen.
Rydens Indigoblue - Tränar på
men har inte gått något snabbare
än. Han fungerar inte på brodd
så därför har han bara tränat i
vinter.
Virginia Bell - Gjorde några
starter i vinter men är missgynnad av att gå med skor. Nu har
hon bara tränat så vi ska försöka
göra någon start när vi kan köra
barfota igen.
Walkyria Race - Har gjort några starter och varit helt ok men
hon är missgynnad av att gå med
skor. Jag hoppas det blir positivt
nu när vi kommer in i mars och
kan köra barfota igen.
You to Lovely - Var inte riktigt
bra i senaste starten och blev
behandlad efter det. Nu är hon
kurant igen och ska börja gå lite
jobb till veckan.

ÄNDRINGAR
UT:
Nezza Glide
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