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MAGNUS HAR ORDET...
Det har inte blivit så många starter men det blir mer och mer framöver och
det känns roligt att de är lite på gång igen. Stallet rullar på och jag tycker det
ser roligt ut inför året och hästarna har varit friska och fräscha överlag. Den
enda negativa är att banorna inte har varit helt perfekte på slutet och jag
hade velat komma igång och starta några veckor tidigare.
Nytorp 1/4 2016
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Echos Orlando
en vinnare igen

Porthos Race tog revansch

Vinna eller försvinna.
Det är Echos Orlandos melodi på travbanan.
Echos Orlando har gjort fem
starter i karriären. Två gånger
har det blivit seger och i de resterande tre loppen har han blivit diskvalificerad. Efter att ha
galopperat bort sina chanser i
årsdebuten tog Echos Orlando
en rejäl revansch under fredagen. På Rommetravet bollade
han med konkurrenterna i det
inledande loppet som han vann
helt överlägset. Efter en lugn
start sände Magns fram Orlando Vici-sonen efter ett varv och
kunde överta täten ut på slutrundan. Femåringen stod sedan i
en klass för sig när han länsade
undan till en förkrossande seger
på 17,6/2160 m. Stall POMMeS
äger femåringen som tjänade
20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Porthos Race tog igår sin
tredje seger i karriärens
fjärde start.
Efter galoppmisslyckandet
senast är han nu åter en
vinnare.
Porthos Race har inlett karriären
lovande och vann sina två första
starten. Sedan blev det galopp
men igår var han åter tillbaka i

vinnarcirkeln. Fyraåringen spårade varje meter av den inledande V64-avdelningen på Axevalla och Magnus Jakobssons
adept gav aldrig konkurrenterna
en chans. Segern blev säker på
nya flotta rekordet 15,3/2140 m.
Stall Tre Musketörer äger Zola
Boko-sonen som tjänade 35.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

160329

Snygg årsdebut av East Herkules
Igår gjorde East Herkules
första starten för året.
Precis som i fjolårets sista
start blev det seger även
nu.
East Herkules tog igår sin sjätte
seger i nionde starten då han lekte
hem årsdebuten på Örebrotravet.
Efter att ha fått överta ledningen
efter knappa halvvarvet var loppet i praktiken över. Magnus Jakobsson lät femåringen sträcka
ut på sista bortre långsidan och
genom slutsvängen hade han

lämnat konkurrenterna på behörigt avstånd. Juliano Star-sonen
höll farten bra in i mål och vann
lätt på nya rekordet 15,3/2140 m.

Stall East Herkules HB är ägare
och segern var värd 17.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Porthos Race

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack född 2012-05-15 e. Zola Boko u. Penny Race ue. Giant Force (US)
Ägare: Stall Tre Musketörer Uppfödare: Stall Horse Race HB & AtlasElit HB Skötare: Isabell Hansen
Starter mars 2016
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1/2140

1. Porthos Race
35.000 kr
2. Walkyria Race 28.500 kr
3. Echos Orlando 20.000 kr

1

15,3

35.000 kr

15,3 14 Magnus Jakobsson

35.000 Club Axevallas lopp

Tidigare Månadens häst
Manontee
Februari 2016: Manontee
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 fint och
vi har kört 1.23-1.24 här hemma.
Hon gör det bra och känns fin.
Charlock Alma - Ska börja att
träna lite smått efter att ha fått
en fraktur i en kota. Vi röntgade
henne igår och det såg bra ut så
nu börjar vi köra lite försiktigt.
Donna Lisa - Har gått ett 1.23jobb här hemma och ser bra ut så
hon ska in till banan och testas
till veckan.
Global Takeaway - Sköter sig
fint och vi har kört ett 1.23-jobb
här hemma. Hon kommer att gå
in till banan för ett skarpare jobb.
Global Taxpayer - Känns stabil
och bra och har gått 1.23 i träning här hemma så nu ska vi in
till banan och testa.
Magic Moves - Har jobbat på i
full utsträckning och ska kvala
på söndag så får vi se hur han
fungerar.
M.T.Laroche - Känns fin och
allt är bra med henne. Hon kommer att gå in till banan och gå
jobb nästa vecka.
Ottens Dibaba - Är allmänt öm
i kroppen så jag tror hon är inne i
en växtperiod. Hon tar det därför
lite lugnt för dagen och går bara
motion.
Red Chili Runner - Är en fin
häst som dock inte har gått i sulky än så länge. Vi har kört 1.271.28 i långvagn här hemma och
det är bra.
Turbo Girl - Är lite speciell av
sig men ändå en fin travare och
vi har kört 1.27-1.28 i träning.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Ser jättefin ut
och jag har anmält henne till
Romme idag så jag hoppas hon
kommer med.
Aramis Race - Var bra på Öre-
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bro senast då han gjorde första
starten på länge. Han var inte
speciellt vässad inför det så det
var riktigt positivt ut och han ser
bra ut efter det.
Athos Race - Har jag varit riktigt nöjd med. Han har sänkt tiderna och gått några 1.21-jobb
här hemma. Det är riktigt bra
och han är kvalklar.
B.T.’s Vicilando - Känns stark
och rejäl och har gått 1.21 i jobb
här hemma så nu dröjer det inte
innan det blir kval.
Fred Astaire - Har blivit bättre
även om jag inte är helt nöjd.
Han gick ett 1.21-jobb här hemma och var rätt så bra men han
ligger lite för högt i puls och har
inte den rätta orken. Han kommer sakta men säkert men det
fattas ändå lite.
Gene Kelly Am - Gör årsdebut
idag och allt verkar bra så här
långt så vi är förhoppningsfulla.
Global Steffo - Är opererad för
en lös benbit men annars är allt
bra med honom.
Porthos Race - Var jättefin senast när han vann. Han är inte
helt stabil men har hög kapacitet.
Zulu Lynet - Går riktigt bra
och jag kört 1.37 i ett jobb här
hemma. Det var riktigt bra och
även om han inte är helt färdig
så närmar han sig start.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Var bra i årsdebuten och startar idag igen så
jag hoppas att han fungerar lika
bra nu.
Dragonfly Ninnie - Ser jättefin
ut och har gått 1.27 som snabbast här hemma. Benen ser bra
ut så vi sänker tiderna sakta men
säkert.
East Herkules - Vann i första

starten för året men har lite dåligt med passande lopp precis nu
så det dröjer någon vecka innan
jag kan anmäla igen.
Echos Orlando - Känns fin men
galopperade tyvärr igen när det
var bilstart senast. Vi får leta lite
lopp med voltstart så ska det nog
bli bättre.
Fossens Tosse - Går bara motion
än så länge. Vi har inte kollat om
senan men han ser bra ut i alla
fall.
Golden November - Blev åtgärdad förra veckan så vi ligger lite
lågt med honom för dagen.
Listas Maraboue - Har varit lite
besvärlig på slutet och inte varit
riktigt medgörlig. Vi har börjat
att rida honom och han ska montékvala på söndag så får vi se om
det fungerar.
Manontee - Skulle ha startat på
långfredagen men jag var inte
nöjd i värmningen. Vi kollade
upp honom med veterinär och
han blev behandlad i bakknäna.
Mantoqueen - Körde jag ett
1.20-jobb med igår och jag var
jättenöjd med henne. Om allt ser
bra ut så kommer hon att starta i
Årjäng den 12:e.
Valnes Filippa - Var jag riktigt
nöjd med senast och hon hade
inte gått något jättehårt inför det.
Med tanke på det var det riktigt
positivt och en bra årsdebut.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Har bra form
och spurtade väldigt bra på Åby
senast. Hon startar igen på tisdag
och jag tror på hygglig chans.
Exciter - Tränar bra och vi ska
prova att starta på Romme på
torsdag. Han känns bättre nu än
i vintras.
Fossens Bonus - Känns allt bra
med och han startar på söndag.
Det ska bli spännande att börja

TRÄNINGSRAPPORTER
tävla igen.
Gitti - Fick en böld i huvudet
som sprack så hon har behandlats med penicillin. Det har varit
lite struligt med henne men hon
är annars en fin häst så jag hoppas att det har krånglat färdigt
för henne.
Global Offshore - Är pigg och
fin och ska börja gå jobb så småningom.
Global Patriot - Känns fin och
har tränat bra inför årsdebuten.
Han startar idag och vi är optimister.
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Mactheman - Har gått lite jobb
men är inte riktigt i form än utan
det känns som att det fattas lite.
Rydens Indigoblue - Var lite för
laddad senast och galopperade
från start. Vi provar att starta
igen på Eskilstuna på tisdag men
tyvärr fick han spår fyra.
Virginia Bell - Var med i Årjäng
i tisdags och gjorde vad hon
kunde. Hon kändes bra och nöter på så gott hon kan.

Walkyria Race - Har gått bra på
slutet och blev behandlad efter
senaste starten då hon var lite öm
i kotorna. Hon har tävlat på hela
vintern så det var inte så konstigt
att hon fick en liten reaktion men
hon är snart på banan igen.
You to Lovely - Fick en korsförlamning och har haft lite bekymmer med det men nu var värdena
bra i alla fall. Vi ska testa att
köra något snabbare så får vi se
hur det känns.

