STALL

MÅNADSRAPPORT APRIL 2016

Magnus
Jakobsson
Nytorp

nytt

Global Patriot

har inlett strålande

SAMMANFATTNING

MÅNADSRAPPORT APRIL 2016

ANTAL

1

2

3

SEGER%

PLATS %		 INKÖRT

23

7

2

1

30%		

43%			

246.900:-

MAGNUS HAR ORDET...
Nu börjar hästarna att komma igång på ett bra sätt och det rullar på fint. Det
är roligt när det börjar att hända lite och det känns att hästarna kommer i
riktig form. Några ska ut och testa V75 och det är ju det här vi går och väntar
på och jobbar mot hela vintern. Nu får vi bara hoppas att träningen har gjort
sitt och att de presterar som man hoppas.
Nytorp 3/5 2016

NYHETER
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160403

Nästan full pott på Rättvik
Magnus Jakobsson hade
en fin dag på Rättvik i fredags.
Han gästade Dalatravet
med tre hästar och vände
hem med två segrar och
ett andrapris.
Gene Kelly Am var först ut av
Magnus trio och han startade
med ett lurigt innerspår på til�lägg. Jakobsson kunde dock hitta
ut i andraspår ganska direkt och
efter ett halvvarv tog han sikte
mot täten. Fyraåringen tog över
ledningen 1300 meter från mål
och hade sedan inga större problem att freda sig över upploppet. Segertiden blev 16,7/2160
m och segern var värd 30.000
kronor. Stall Let’s Dance äger
Olimede-sonen.
Sedan var det dags för Beppen Palema som svarade för en
ny, fin insats men åter fick nöja

sig med ett andrapris. Efter en
tuff inledning tog Symphonic
Hanover-sonen över täten efter
ungefär 800 meter men han fick
ge sig sista biten för överraskningen Sundbo Tibast.
Magnus fick dock snabb revansch då han vann det efterföljande loppet med årsdebuterande Global Patriot. Sexåringen

160406

Tuffa Elsa höll undan
Conrads Elsa svarade för
en topprestation på Eskilstuna igår.
Hon svarade för en svettig
prestation då hon höll undan i V64-finalen.
Conrads Elsa har redan nu fördubblat fjolårets segerantal när
hon igår tog säsongens andra
seger. Tillsammans med sin
tränare Magnus Jakobsson avslutade hon V64-omgången på
Sundbyholm. Magnus laddade
framåt rejält när startbilen släppte fältet och kunde ta hand om
ledningen. Det kostade dock en

1.10-öppning första halvvarvet
och Jakobsson fick sedan lugna
ner tempot en bit. Sista halvvarvet blev det dock full gas
igen och in på upploppet hade
Laddie-dottern fått någon längds
försprång. Även om det tog emot
en aning sista biten kunde Conrads Elsa hålla undan till seger
på nya rekordet 12,8a/2140 m.
– Hon var jättebra och kämpade
på fint. Hon fick öppna tufft men
kunde ändå stå emot ända in i
mål, berömda Magnus.
KB JEFF and F äger sjuåringen
som tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

tog enkelt hand om ledningen
och Jakobsson hade sedan full
kontroll på händelserna. Segern
blev säker på 14,2a/2140 m och
ägarna Stall Global Patriot kunde glädjas åt 18:e segern i karriären och den var värd 25.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT
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160415

Ny seger för Amazing Doc

Åbyseger till
Magnus
Magnus Jakobsson noterades för en seger på Åby
igår.
Med Ulf Stenströmers Mr
Magnifique vann han tredje loppet.

Amazing Doc svarade för
en snygg minicomeback
igår.
På Rommetravet tog hon
en vattentät seger för sin
tränare Magnus Jakobsson.
Amazing Doc vann första starten
i regi Magnus Jakobsson på sensommaren men sedan strulade
det med galopper. Igår var hon

tillbaka efter en tids vila och tog
en övertygande seger. Jakobsson
sände fyraåringen direkt till ledning och han kunde sedan sitta
och finåka i princip hela loppet. Amazing Dock gick undan
till en lätt seger på nya rekordet
16,1a/2140 m och det såg ut att
finna en hel del sparat i mål. Sir
Doc HB äger Civil Action-dottern som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160425

Fossens Bonus krossade allt
Fossens Bonus svarade
före en topprestation på
Färjestad i måndags.
Han krossade inte bara
motståndet utan även
banrekordet med fina 12,6
voltstart.
Fossens Bonus hade fått ett lopp
innanför västen efter årsdebuten
och det räckte för att han skulle
prestera på topp. I V64-inledningen hemma på Färjestad infriade han favoritskapet tillsammans med sin tränare Magnus

Mr Magnifique och Magnus Jakobsson spelades till favoriter på
Åby igår och de infriade förväntningarna. Efter en försiktig start
hamnade de en bit bak invändigt
men vid varvning hade Magnus
lyft ut Ready Cash-sonen som
första häst i andraspår. Treåringen avgjorde sedan knappt men
säkert över upploppet och vann
på fina 15,6/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

160427

Säkert för Mino
och Magnus
Magnus Jakobsson och
Mino trivs fint ihop.
Igår tog de ännu en seger
tillsammans.

Jakobsson och tog en övertygande seger. Efter att ha hamnat
i tredje-par utvändigt gav sig
Magnus iväg i tredjespår efter
ett halvvarv och tog över täten
vid varvning. Juliano Star-sonen
hade sedan fullständig kontroll
på händelserna under slutrundan och vann lekfullt enkelt på
nya rekordet 12,6/2160 m, vilket
även var nytt banrekord. Åsa och
Terry Wallberg äger sexåringen
som tjänade 30.000 kronor.

Igår tog Mino årets första seger och det var faktiskt första
vinsten sedan V75-triumfen på
Årjäng i somras. Från dubbla
tillägg inledde åttaåringen i kön
men Magnus tog sig successivt
framåt i andraspår och var framme utvändigt ledaren vid varvning. Mino tog sedan över täten
dryga halvvarvet från mål och
höll sedan undan till en säker seger sedan favoriten Titan Tabac
galopperat under anfall mitt på
upploppet.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT
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160429

Amazing Doc
tog andra raka

Amazing Doc höll stor
uppvisning på Åmålstravet
igår.
Fyraåringen spelades till
stor favorit och infriade förväntningarna med råge.
Amazing Doc följde upp segern i årsdebuten med ännu en
imponerande vinst då hon spårade V5-3 på Åmål från start till
mål. Civil Action-dottern var
snabb iväg och väl i ledning fick
Magnus bestämma. Han drog
på i ett relativt jämnt tempo och
Amazing Doc höll farten bra
till en lätt seger på nya rekordet
15,2a/1680 m. Sir Doc HB är
ägare och förstapriset uppgick
till 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Global Patriot höll lekstuga

Global Patriot var tillbaka
på Rättvikstravet idag.
Efter att ha vunnit årsdebuten tog han en ny, snygg
seger på Dalatravet.
Global Patriot var spelad till megafavorit i den femte V65-avdelningen på Rättvikstravet idag
och det var aldrig något snack
om vart segern skulle gå. Efter
att ha tagit över ledningen in i
första sväng blev Magnus rejält
utmanad dryga varvet från mål.
Han fick sedan lite fortsatt press

men i utgången av slutsvängen
visade Dream Vacation-sonen
vart skåpet skulle stå och länsade undan till en smått överlägsen
seger på fina 11,3a/1640 m.
- Det var faktiskt inte tomt i mål
utan jag hade tussarna kvar och
de brukar han svara bra på. Han
kändes väldigt fint och gjorde ju
loppet helt själv så det var starkt
gjort, berömde Magnus.
Stall Global Patriot HB äger
sexåringen som tjänade 25.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

Allsvenska körsvensligan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ulf Ohlsson (S)		
Örjan Kihlström (S)		
Jorma Kontio (S)		
Peter Untersteiner (Hd)
Johnny Takter (J)		
Björn Goop (F)		
Robert Bergh (Å)		
Magnus Jakobsson (F)
Christoffer Eriksson (J)
Per Linderoth (B)		

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

737
391
497
355
265
348
223
352
322
220

130
77
62
57
57
55
51
44
38
37

87
61
34
49
27
39
27
42
43
27

91
33
52
36
28
40
25
29
36
15

17,6
19,7
12,5
16,1
21,5
15,8
22,9
12,5
11,8
16,8

8 027 382
8 422 095
4 019 600
5 510 072
7 546 421
8 421 904
4 228 128
3 195 000
3 543 645
2 236 650
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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, Nacka Strand Skötare: Martina Lunde
Starter april 2016
Rä
Rä

160401
160429

2 2-0-0

4/2140
4/1640

1. Global Patriot
50.000 kr
2. Gene Kelly Am 40.000 kr
3. Fossens Bonus 36.800 kr

1
1

11,3ak

50.000 kr

14,2a 12 Magnus Jakobsson
11,3a 11 Magnus Jakobsson

25.000
25.000

Tidigare Månadens häst
Manontee
Februari 2016: Manontee
Mars 2016: Porthos Race
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:
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Alexia Marshall - Känns fin för
dagen och hon har varit in till
banan en gång. Hon närmar sig
kval.
Charlock Alma - Har börjat att
träna lite efter sin konvalescentsperiod och hon verkar bra.
Donna Lisa - Har utvecklats fint
på slutet och kommer att kvala
på torsdag.
Global Takeaway - Är en fin
travare som dock kan bli lite
överambitiös ibland. På fredag
åker vi till Rättvik med henne
och då är det dags för debut.
Global Taxpayer - Har gått 1.21
som snabbast inne på banan men
fick en liten reaktion efter det så
vi har tagit det lite lugnt någon
vecka.
Magic Moves - Slog sig på ett
bakben i kvalet så han var lite
öm efter det. Han är en fin häst
som tränar för fullt nu igen.
M.T.Laroche - Är jättefin för
dagen men vi har inte varit in till
banan med henne än. Tanken är
att åka in och testa henne om någon vecka.
Ottens Dibaba - Går bara jobb i
sanden än så länge men fungerar
riktigt bra.
Red Chili Runner - Har varit in
till banan en gång och skötte sig
fint. Hon känns bra för dagen.
Turbo Girl - Sköter jobben på
ett bra sätt och är en stor och rejäl häst. Hon ska snart gå in till
banan för ett skarpare jobb.

100 i sista starten på Solvalla.
Han gjorde ett ok lopp men det
var inte det rätta bettet i honom.
Nu är han på gång igen och
känns riktigt fin i jobben.
Athos Race - Tappade stilen lite
i sista sväng i kvalet och orkade inte riktigt hålla ihop travet.
Han är inte riktigt färdig än men
kommer att bli bra så småningom så vi får vänta ut honom.
B.T.’s Vicilando - Kvalade på
ett jättebra sätt och fick ta det
lite lugnt efter det. Han ska börja
gå jobb igen den här veckan och
kommer snart ut till start.
Fred Astaire - Får jag inte den
rätta orken i så vi har tagit prover på honom och det verkar
som att det är något som inte står
rätt till. Han travar bra men det
är svårt att få den rätta styrkan.
Gene Kelly Am - Var ok som
trea från dödens men pulsen var
hög efteråt och blodprov visade
att han inte var riktigt bra.
Global Steffo - Går jobb för fullt
igen efter operationen och känns
finare nu. Det ska bli spännande
när han kommer ut till start.
Porthos Race - Galopperade
senast men kändes ändå stark
som femma. Han var lite sliten
efter det och fick ta det lugnt
men känns ok nu och startar på
torsdag.
Zulu Lynet - Tränar riktigt bra
och har känts rejäl senaste tiden
så han kommer att kvala på torsdag.

FYRAÅRINGAR

FEMÅRINGAR

Amazing Doc - Har gått bra
på slutet och jag tycker hon har
ryckt upp sig bra. Det har varit
gott om krafter sparade vid de
två senaste segrarna så det bådar
gott.
Aramis Race - Var inte riktigt

Beppen Palema - Hade lite bekymmer med banan senast men
känns bra i jobben efter det så
han startar på måndag igen.
Dragonfly Ninnie - Har vi kört
1.21 som snabbast med och hon
känns bra. Hon kommer att kva-

la till veckan.
East Herkules - Provade jag att
lätta i balansen senast men det
fungerade inte riktigt utan han
rullade över i passgång. Han
känns bra annars och nu provar
vi V75 på lördag.
Echos Orlando - Har vi kastrerat så vi får lugna oss lite och nu
hoppas jag att han slappnar av
lite bättre i loppen framöver.
Fossens Tosse - Har inte gått
några riktiga jobb än utan går
bara i slängtrav än så länge. Vi
har ingen brådska utan han får
den tid han behöver.
Golden November - Får jobba
på ett tag till och han är inte
startklar riktigt än.
Manontee - Har börjat gå lite
jobb igen men är inte startklar
riktigt än utan han får träna på
någon vecka till.
Mantoqueen - Gjorde en start
i Årjäng men jag var lite besviken på henne och trodde att hon
skulle kunna lite bättre. Vi jobbar på och försöker få henne lite
vassare.
Valnes Filippa - Fick jag stryka för halsinfektion för någon
vecka sedan men nu är hon bättre och vi ska prova att starta igen
på måndag.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Har ryckt upp
sig rejält och är tillbaka i gammal god form. Hon var bra senast i ett försök till Diamantstoet
och gick med full fart över mål.
Exciter - Var halt när vi skulle
starta senat så han har blivit opererad i knäna och en kota. Han
håller inte så vi var tvungna att
göra något radikalt och han är
konvalescent för dagen.
Fossens Bonus - Var jättefin vid
segern senast och verkar ha hittat en riktigt bra form igen. Näs-

TRÄNINGSRAPPORTER
ta start blir i V75 på Örebro på
lördag.
Gitti - Har varit in till banan och
gått ett 1.18-jobb men blev lite
förkyld efter det. Det har varit
mycket problem med henne men
hon känns på gång annars.
Global Offshore - Går jobb i
sanden för fullt för dagen men
vi har inte kört några nämnvärda
tider än.
Global Patriot - Var jättefin i
fredags när han vann och han
känns riktigt fin för dagen. Nu
testar vi V75 på lördag och även
om motståndet är stenhårt tror
jag inte han gör bort sig.
Mactheman - Gjorde årsdebut i
fredags och var positiv även om
det fattades lite i honom. Han
kändes i alla fall bra så det ser
ljust ut.
Nova Mollyn - Är åter i träning
men har inte varit inne så länge
så vi har inte kört några hårdare
jobb. Hon ska få någon vassare
genomkörare innan vi provar att
starta.
Virginia Bell - Har inte haft
några vidare lägen på slutet men
hon kämpar på och gör så gott
hon kan i loppen.
Walkyria Race - Gör det bra
och bara hon får snälla lopp så
går hon bra varje gång. Hon var
tvåa senast och jag var riktigt
nöjd med henne.

ÄNDRINGAR
IN:

Nova Mollyn -10 e. Moe Odin

UT:

Listas Maraboue, Rydens
Indigoblue, You to Lovely
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