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MAGNUS HAR ORDET...
Det var en otroligt tråkig sak som genomsyrar hela månaden då vi miste
Global Patriot. Det var riktigt tungt och tog ner det mesta tycker jag. Vi får
försöka att bita ihop och komma igen.
Nytorp 6/7 2016

NYHETER
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160614

Lätt för Nova Mollyn

Äntligen seger för Global Steffo
Global Steffo hade verkligen jobbat ihop till en seger.
Vid gårdagens tävlingar
på Färjestad fick han äntligen sätta pricken över i:et.

Nova Mollyn tog årets första seger under gårdagen.
Med ett lopp innanför västen var hon åter segermogen.
Nova Mollyn gjorde comeback
efter lång frånvaro i slutet av
maj och med det loppet i kroppen kunde hon ta en enkel seger
på Åmålstravet under tisdagen.
Peter Ådefors inledde invändigt
men kunde glida ut perfekt i
andra-par utvändigt. 900 meter
från mål attackerade han i tredjespår och kunde runda fram
till tät ut på slutrundan. Moe
Odin-dottern drog sedan på rejält sista varvet och vann lätt på
nya rekordet 28,1/2080 m. Kent,
Cecilia, Göte och Olle Jakobsson äger sexåringen som tjänade
10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Global Steffo var ytterst nära
att vinna i årsdebuten för ett par
veckor sedan. Igår var han ute
i hetluften igen och då blev det
full utdelning. Efter att ha öppnat bra bakom startbilen kunde
fyraåringen överta täten i första
sväng då ledaren galopperade.

Jakobsson fick sedan dämpa
tempot en bit och ökade sedan
farten igen på slutrundan. Judge
Joe-sonen höll farten bra och
vann säkert på 15,2a/2140 m.
– Han har behövt tiden att mogna och har varit bra i årets två
starter. Vi tog det lite lugnt ifjol
så förhoppningsvis ska han utvecklas bra i år, sade Magnus.
Stall Let’s Dance äger Global
Steffo som tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160617

Aramis Race imponerade vid andra raka
Aramis Race går från klarhet till klarhet.
Igår tog fyraåringen sin
andra raka seger efter en
mäktig prestation.
Magnus Jakobsson blev kvällens
man på Örebrotravet igår då han
tog en snygg trippelseger. Han
hade en egentränad häst till start
och det var Aramis Race som
tog sin andra raka seger. Magnus
svarade attackerna i tredjespår

varvet från mål och Zola Bokosonen fick sedan gå hela slutrundan som första häst i tredjespår. Trots det kunde han koppla
grepp i utgången av slutsvängen
och över upploppet stack han
undan till en mycket lätt seger
på nya rekordet 15,7a/2100 m.
Stall Tre Musketörer äger Aramis Race och segern var värd
17.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Gene Kelly Am etta och tvåa på Rättvik

Andra raka för
Global Steffo

I sin förra start tog Global
Steffo karriärens första seger.
Igår var det dags igen och
på Årjängstravet kom andra raka
Gene Kelly Am har slutat
bland de tre främsta i 11 av
sina 14 starter.
I torsdags startade han på
Rättikstravet och slutade
både etta och tvåa.
Magnus Jakobsson hade anmält
Gene Kelly Am till Hästägarecupen som avgjordes på Rättvikstravet under torsdagen och
det var ett lopp med försök och
final. I försöket tog Olimede-sonen en övertygande seger efter
att Jakobsson kört sig till led-

ning i första sväng. Gene Kelly
Am vann smått överlägset på
13,3a/1640 m. I finalen var det
sedan andra förutsättningar med
medeldistans och voltstart och
från innerspår kunde fyraåringen inte försvara ledningen utan
hamnade i rygg. Där blev han
sedan kvar resten av loppet och
gick i mål med krafter sparade
som tvåa. Stall Let’s Dance äger
Gene Kelly Am som totalt tjänade 50.000 kronor under dagen.
OLA HALLERSTEDT

Global Steffo infriade favoritskapet i V65:ans femte avdelning på Årjängstravet igår och
tog en säker seger. Magnus Jakobsson körde direkt till ledning
och Judge Joe-sonen var med
på noterna och öppnade riktigt
bra. Magnus fick sedan dämpa
tempot och över upploppet höll
fyraåringen undan till en komfortabel seger på 15,5a/2140 m.
Segern var värd 25.000 kronor
och Stall Let’s Dance är det som
är ägare.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST

MÅNADSRAPPORT JUNI 2016

Gene Kelly Am

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Hanold/Foto-Mike

Valack född 2012-05-27 e. Olimede (Fr) u. New Chance Lavec ue. Enjoy Lavec
Ägare: Stall Let’s Dance Uppfödare: Am Bloodstock AB, Halmstad Skötare: Martina Lunde
Starter juni 2016
Mp 160604
Rä 160623
Rä 160623

3 1-1-1

6/1640
5/1640
1/2140

1. Gene Kelly Am
75.000 kr
2. Global Steffo 55.000
3. Global Patriot 31.000 kr

3
1
2

11,8ak

75.000 kr

11,8a 291 Magnus Jakobsson
13,3a 14 Magnus Jakobsson
15,3
17 Magnus Jakobsson

25.000 Klass II, försök 2
20.000 Hästägarecupen, försök 1
30.000 Hästägarecupen, final

Tidigare Månadens häst
Manontee
Februari 2016: Manontee
Mars 2016: Porthos Race
April 2016: Global Patriot
Maj 2016: Global Patriot
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
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Alexia Marshall - Kvalade senast men är kanske inte riktigt
startklar än. Hon jobbar på och
känns bra.
Charlock Alma - Är friskförklarad nu och har börjat att gå jobb.
Hon känns bra och det blir kval
framåt augusti skulle jag tro.
Donna Lisa - Kvalade tidigare
men är inte riktigt färdig för start
än.
Global Takeaway - Är kapabel men inte riktigt stabil än så
länge. Hon är en fin travare som
startar imorgon.
Global Taxpayer - Tar det lite
lugnt för dagen och var inte som
bäst när vi skulle kvala. Vi får
avvakta lite till.
Magic Moves - Gjorde en start
men galopperade och var inte
riktigt till sin fördel då. Vi provar igen lite längre fram.
M.T.Laroche - Har varit in till
banan några gånger och känns
jättefin. Det blir kval när Färjestad drar igång efter sommaruppehållet.
Ottens Dibaba - Har gått några
jobb på banan och känns jättefin
så hon är kvalklar.
Red Chili Runner - Kvalade på
ett bra sätt men är inte startklar
riktigt än även om det närmar
sig.
Turbo Girl - Har varit in till banan några gånger och sett ok ut
så det går framåt.
You to Optimal - Är en fin travare som dock är lite efter i jobben än så länge och hon har inte
varit in till banan än.

Aramis Race - Har gjort det bra
på slutet och är stabilare nu än
tidigare.
Athos Race - Körde vi lite snabbare med häromdagen och han
känns jättefin. Han är startklar
och jag ska leta upp något lämpligt lopp åt honom.
B.T.’s Vicilando - Har varit behandlad och det har inte släppt
riktigt. Han känns i alla fall bättre men får jobba på innan han är
startklar.
Gene Kelly Am - Har varit fin
på slutet och nu siktar vi på start
i V75 på Årjäng.
Global Steffo - Verkar allt bra
med för dagen och siktet är nu
inställt på V75 på Årjäng.
I’m Magic - Har inte varit inne
så länge men springer lätt och vi
ska köra något snabbare innan vi
provar att starta.
Porthos Race - Har en hovspricka som inte vill ge med sig.
Han känns jättefin bortsett från
det men det är svårt att få den att
läka ihop.
Rufus Wibb - Har vi kastrerat
så han tar det lite lugnare för dagen.
Tougherthantherest - Känns
bra och är startklar så jag ska
försöka att hitta något lämpligt
lopp.
You to Neat - Känns bra och
ska gå lite snabbare till veckan
och är det bra då så provar vi att
starta.
Zulu Lynet - Behandlade vi efter senaste starten och han känns
bra nu. Han har dock inga passande lopp så vi tränar på ett tag.

FYRAÅRINGAR

FEMÅRINGAR

Amazing Doc - Var inte till sin
fördel senast och kändes inte
riktigt lika bra så vi får kolla upp
henne med veterinär.

Beppen Palema - Känns fin
igen och ska gå något snabbare
jobb till veckan innan vi startar.
Dragonfly Ninnie - Var lite halt

så vi får se hur det blir med henne framöver.
East Herkules - Verkar ok och
ska ut och startar så får vi se hur
han fungerar.
Echos Orlando - Blev kastrerad
och har börjat att gå jobb igen.
Han får jobba på lite innan han
startar och förhoppningsvis blir
han lite lugnare och mer sansad.
Fossens Tosse - Går bara motion
än.
Golden November - Gick skapligt som trea senast och får starta
på.
Manontee - Hade en liten
svacka och jag tyckte att han
verkade bättre men han var lite
knölig i ett jobb så vi får backa
lite. Det är svårt att få honom
riktigt stabil.
Mantoqueen - Fick en varning
på ett gaffelband när hon skulle
starta i Åmål. Hon är inte halt
och det ser bra ut ändå och hon
ska lysas i veckan.
Valnes Filippa - Var inte som
bäst senast men verkar normal
efteråt så vi får hitta något nytt
lopp.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Fick en paus
efter finalerna på Solvalla efter
att ha varit igång länge. Hon tappade motivationen på slutet men
ska börja träna på igen nu.
Exciter - Har börjat gå lite motion efter operationen men det är
en bit kvar tills han är startklar.
Fossens Bonus - Kastrerades för
någon vecka sedan och är lite
lugnare nu men vi får vänta lite
med att starta.
Global Offshore - Är pensionär.
Mactheman - Var jättefin i måndags när han vann på Rättvik
och det kan vara det bästa loppet
han har gjort någonsin. Han såg
jättefin ut och vi provar att starta

TRÄNINGSRAPPORTER
igen på fredag.
Nova Mollyn - Har gjort det bra
i sina starter i år och jag hoppas
hon tar ett steg till i utvecklingen.
Walkyria Race - Är jämn och
stabil och kämpar på.
You to Luscious - Startade på
Åmål men galopperade tyvärr
från start. Han såg fin ut annars
så vi tar nya tag.
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ÄNDRINGAR
IN:

I’m Magic -12 e. Make it Happen

UT:

Fred Astair, Gitti, Global
Patriot

