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MAGNUS HAR ORDET...
Hästarna har gått jättebra senaste tiden och det är inte många som inte har
presterat väl. Jag är väldigt nöjd med resultatet och hur hästarna känns. Det
har även kommit in en del nya hästar och det känns väldigt inspirerande.
Vi kommer att fortsätta att starta på V75 och det blir även lite nya som får
prova vingarna. Känslan är att vi har ett par stycken som kan duga även där.
Nytorp 1/6 2016
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160507

Global Takeaway tog hem debuten
Igår gjorde Global Takeaway debut på tävlingsbanan.
Det slutade på bästa tänkbara sätt med en säker seger.
Magnus Jakobsson gästade Rättvikstravet under fredagen och
visade där upp en ny vinnare
från stallet. Tillsammans med
Global Takeaway tog han en säker seger. Efter en del positionsändringar i inledningen kunde

Magnus köra sig till ledning efter ett drygt halvvarv. Treåringen
höll sedan farten bra och efter en
lite vinglig värd in mot mål kunde hon hålla undan till en knapp

seger. Segertiden blev 18,1/2140
m och ägarna Stall C.F. HB belönades med 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160507

Magnus dominerade med V75-dubbel
Magnus Jakobsson blev
dagens man på V75 idag.
Han noterades för en snygg
tränardubbel med Fossens
Bonus och Global Patriot.
Stall Jakobssons stallform är
strålande för dagen och vid
dagens V75-tävlingar på Örebrotravet tog Magnus en snygg
dubbelseger. Först satte han dit
favoriten Fossens Bonus i ett
försök till Bronsdivisionen och
efter att ha tagit hand om ledningen höll Juliano Star-sonen
undan till en säker seger på
12,3a/2100 m.
– Han är en häftig häst och nu
hade vi turen att få ett bra utgångsläge också och det klart att
det spelar stor roll, sade Magnus.
Åsa och Terry Wallberg äger
sexåringen som tjänade 110.000
kronor.
Magnus fick sedan gör ett nytt
besök i vinnarcirkeln efter att
även ha vunnit Silverdivisionsfösöket med Global Patriot.

Även här var segerreceptet ledning från start till mål och Dream Vacation-sonen var aldrig
i förlustfara. Segertiden blev
13,0a/2100 m.
– Han gör allt rätt hela tiden och
vet verkligen vad han ska göra i

loppen, berömde Jakobsson.
Stall Global Patriot äger sexåringen som i och med dagens
125.000 kronor till kontot närmar sig miljonen insprunget.
OLA HALLERSTEDT
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160525

160527

Stalldubbel på Romme

Magnus fixade första
åt La Donna Zaz

Magnus Jakobsson reste
upp till Rommes lunchtävlingar igår.
Han hade tre hästar till start
och det blev seger med
två av dem.
Zulu Lynet gjorde sin första start
under gårdagen och karriären
kunde inte ha börjat bättre. Från
springspår var han snabbast ur
startblocken och tog enkelt hand
om ledningen. Fyraåringen höll
sedan farten bra hela vägen och
vann säkert på 33,3/2140 m.
Thor Hagströms Bygg AB äger
Feseth Lynet-sonen som tjänade

20.000 kronor.
Sedan var det dags för Amazing
Doc att fortsätta sitt segerstaplande och hon tog nu tredje raka
segern. Från 20 meters tillägg
tog Magnus tidigt sikte mot täten och kunde överta ledningen
efter ett halvvarv. Redan in i
slutböjen började konkurrenterna se plågade ut men Civil Action-dottern höll farten bra sista
halvvarvet till en komfortabel
seger på nya rekordet 16,3/2160
m. Sir Doc HB äger fyraåringen
som tjänade 20.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160529

Två överlägsna stallsegrar
Magnus Jakobsson ordnade en ny stalldubbel i fredags.
På Åmålstravet höll han
stor uppvisning med Mantoqueen och Aramis Race.
Stall Jakobssons form håller i
sig och under fredagen kom det
två nya segrar på Åmålstravet.
Först ut var Mantoqueen som
höll stor lekstuga och vann på
nytt banrekord. Jakobsson körde
offensivt från början och kunde, via tredjespår, komma ner i
andra-par utvändigt. Vid varvning gav sig Magnus åter iväg i
tredjespår och övertog täten. På
bortre långsidan tackade Mantoqueen för sällskapet och gick

undan till en överlägsen seger på
nya rekordet 14,6/2100 m, vilket
alltså även var nytt banrekord.
Anna-Karin Knight, m fl äger
femåringen som tjänade 30.000
kronor.
Magnus avrundade sedan tävlingsdagen med Aramis Race
som, även han, tog en vattentät
seger. Efter att ha kommit fram
utvändigt ledaren efter dryga
halvvarvet pressade sig Jakobsson till tät in i slutsvängen. Zola
Boko-sonen länsade sedan undan rejält sista halvvarvet och
vann helt ohotad på 16,7/2100
m. Segern var värd 10.000 kronor och det är Stall Tre Musketörer som äger.
OLA HALLERSTEDT

Det blev en seger för Magnus på Örebro igår.
Han ordnade karriärens
första seger åt Lotta Johanssons La Donna Zaz.
Magnus smög med i ryggar en
bit bak i fältet och kunde haka på
i tredjespår på bortre lånsidan.
In på upploppet sattes slutstöten
in och Going Kronos-dottern avgjorde säkert sista biten och tog
därmed karriärens första seger.
OLA HALLERSTEDT

160530

Magnus ordnade
praktskräll
Magnus ställde till med en
riktig överraskning hemma
på Färjestad under måndagen.
Med Angel of Postman
vann han till 45 gånger
pengarna.
Inför måndagens start hade Angel of Postman inte vunnit lopp
sedan juni 2013 men efter kvällens andra lopp på Färjestad var
de tre år långa segertorkan över.
Efter ett perfekt lopp i rygg på
ledaren kunde Jakobsson hitta ut
i utgången av slutsvängen och
nioåringen kunde sedan fånga
in ledande Pippi precis på mållinjen.
OLA HALLERSTEDT
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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 maj 2016
Ö
S

2 1-0-0

160507 4/2100
160528 11/2140

1. Global Patriot
135.000 kr
2. Fossens Bonus 127.000 kr
3. Mantoqueen 34.000 kr

1
6

11,6am

135.000 kr

13,0a 55 Magnus Jakobsson
11,6a 102 Magnus Jakobsson

125.000 Silverdivisionen, försök 6
10.000 Silverdivisionen, final

Tidigare Månadens häst
Manontee
Februari 2016: Manontee
Mars 2016: Porthos Race
April 2016: Global Patriot
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 - Har jobbat
1.21 som bäst men är inte riktigt
startklar än. Planen är dock att
kvala henne under juni.
Charlock Alma - Tränar på i
sanden och ser fin ut. Med tanken på hennes tidigare fraktur
har vi inte kört några snabbare
tider än.
Donna Lisa - Kvalade men blev
lite sliten efter det så hon har fått
en paus men hon ska snart börja
jobba på igen.
Global Takeaway - Har jag
anmält några gånger men gjort
spårförbehåll så hon har inte
kommit med. Jag fortsätter att
anmäla och snart blir det ny start.
Global Taxpayer - Kvalade i
måndags men var inte riktigt bra
så vi ska kolla upp honom.
Magic Moves - Ska göra första
starten nu på söndag och han har
tränat bra inför debuten så det
ska bli spännande.
M.T.Laroche - Fick en böld i
en kota och var konstigt svullen.
Nu ser det bättre ut men hon har
bara joggat. Hon är en jättefin
häst annars och är inte halt men
det har blivit lite fördröjt.
Ottens Dibaba - Ska inte till banan för ett test så vi får se hur
hon fungerar. Det är dock en bit
kvar för henne.
Red Chili Runner - Har tränat
1.21 som snabbast och kommer
att kvala under juni.
Turbo Girl - Ska in till banan
för ett test. Hon tränar bra men
är fortfarande lite knepig i den
övriga hanteringen.
You to Optimal - Har precis
kommit in i träning och har inte
hunnit göra så mycket än.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Har gjort det
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jättebra och tagit tre raka segrar på ett väldigt bra sätt. Hon
har släppt till bra på alla vis
och känns mycket starkare och
bättre så jag tror hon kommer att
duga en bit.
Aramis Race - Vann på ett bra
sätt i fredags. Det var kanske
inte det hårdaste motståndet
men han fungerade bra så det
var positivt.
Athos Race - Kvalade tidigare
men är inte riktigt startklar än
tycker jag. Han har svårt att
hålla ihop travet hela vägen så vi
tränar på.
B.T.’s Vicilando - Galopperade
i debuten och det var meningen
att han skulle starta på torsdag
men jag var inte riktigt nöjd med
honom i senaste jobbet så han
får stå över.
Fred Astaire - Har tränat på och
det känns som att han är snart är
kvalklar.
Gene Kelly Am - Har gjort det
bra i varje start i år och ska prova V75 på lördag. Det blir lite
av ett elddop för honom och jag
tror inte han vinner men han får
vara med och få lite hårdhet.
Global Steffo - Var klart bra i
årsdebuten och det var första
gången han var på banan sedan
i höstas. Normalt sett går han
framåt rejält med det loppet och
det känns positivt för honom.
Porthos Race - Har galopperat
och ställt till det för sig på slutet. Vi kollade upp honom efter
senaste starten och han var öm i
knäna så vi behandlade. Han tar
det därför bara lugnt för dagen.
Rufus Wibb - Har varit inne
hos oss någon vecka och har
bara tränat i sanden. Han är en
rätt så käck häst faktiskt men är
lite liten. Det är dock bra trav i
honom.
Tougherthantherest - Har vi

inte haft så jättelänge men jag
har kört ett 1.21-jobb här hemma och han kändes bra så vi ska
börja titta lite efter lopp.
You to Neat - Kom till oss i förra veckan så jag har inte hunnit
prova honom så mycket.
Zulu Lynet - Gjorde första starten förra veckan och vann lätt.
Det var en bra debut och det var
inte tomt i mål så han gjorde det
vi hoppades på.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Galopperade
bort segern senast kändes det
som. Vi ska ta omtag på torsdag
och då hoppas jag att det fungerar bättre.
Dragonfly Ninnie - Ska göra
första starten på länge nu på
söndag. Hon har tränat ok så det
ska bli roligt att börja tävla med
henne nu.
East Herkules - Gjorde ett
topplopp i måndags och gör det
bra varje gång så jag är väldigt
nöjd med honom.
Echos Orlando - Tränar på sedan han blev valack men vi får
vänta lite till innan det blir start.
Fossens Tosse - Är det oförändrat läge med och han har fortfarande bekymmer med sin böjsena. Det är en bra bit kvar innan
han är tillbaka.
Golden November - Tränar på
och sköter sig skapligt men vi
har inte planerat någon start.
Manontee - Ser bättre ut nu äntligen och är mjuk och fin. Han
har inte gått några jobb på länge
utan motionskörs.
Mantoqueen - Var jättefin vid
segern på Åmål och jag körde
henne barfota fram för första
gången då och det var en väldigt
skillnad. Det ska bli en spännande fortsättning.

TRÄNINGSRAPPORTER
Valnes Filippa - Hade en halsinfektion senast när hon var tvåa
och det lät i halsen på henne efter loppet. Hon gjorde dock så
gott hon kunde.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Galopperade direkt från start senast och nu får
hon ta det lite lugnt ett tag för
det känns som att hon behöver
det.
Exciter - Är opererad så han är
konvalescent för dagen.
Fossens Bonus - Gjorde ett bra
lopp i V75-finalen i helgen mot
stenhårt motstånd. Nu siktar vi
mot Färjestad den 13:e.
Gitti - Har haft en halsinfektion och vi ska kolla om henne i
veckan och se om det verkar ok.
Global Offshore - Har lagt tävlingsskorna på hyllan och blivit
pensionär.
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Global Patriot - Gjorde ett fantastiskt lopp i lördags men det
räckte bara till en sjätteplats. Jag
hade 09,5 sista varvet och nu är
jag inte på att prova Silverdivisionen på Östersund nästa gång.
Mactheman - Gjorde ett jättebra
lopp senast då han fick gå lite tidigt i spåren och det var inte lätt
att ta något. Han såg dock väldigt fin ut.
Nova Mollyn - Gjorde en bra
comeback och spurtade bra till
slut efter ett snällt lopp. Hon var
bara lugnt jobbad inför den starten så det var positivt.
Walkyria Race - Blev lite störd
i Åmål senast och galopperade i
första sväng men hon kändes bra
annars.
You to Luscious - Är ny i träning och har inte hunnit göra så
mycket än.

ÄNDRINGAR
IN:

Rufus Wibb -12 e. Tangen Scott
Tougherthantherest -12 e. Gift Kronos
You to Neat -12 e. Federal Flex
You to Optimal -13 e. Conny Nobell
You to Luscious -10 e. Korean

UT:

Virginia Bell

