STALL

MÅNADSRAPPORT JULI 2016

Magnus
Jakobsson
Nytorp

nytt

Nya vinnare
från stallet!

SAMMANFATTNING

MÅNADSRAPPORT JULI 2016

ANTAL

1

2

3

SEGER%

PLATS %		 INKÖRT

28

4

5

1

14%		

36%			

134.513:-

MAGNUS HAR ORDET...
Det rullar på tycker jag även om allt kanske inte har varit helt klockrent. Jag
känner igen mönstret sedan tidigare år för det har varit lite svajigt med lite
hosta och diffusa saker den här tiden. Jag vet inte om det kan vara något
med att det är dammigt eller så men det är flera kollegor som har haft liknande bekymmer. Hästarna brukar dock komma igång framåt hösten och
gå riktigt bra igen.
Nytorp 1/8 2016
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160706

Mactheman höll lekstuga på Rättvik
Mactheman tog årets första seger under gårdagen.
Tillsammans med Klaus
Kern tog han en lätt seger
på Dalatravet Rättvik.
Klaus Kern fick låna Mactheman
av Magnus Jakobsson i ett av uttagningsloppen till kuskmatchen

på Rättvik i måndags. Det slutade på bästa tänkbara sätt med
en övertygande triumf. Efter ett
fint lopp i andra-par utvändigt
attackerade Kern mitt på den
sista bortre långsidan och redan
400 kvar hade han rundat till
ledning. Thai Tanic-sonen dundrade sedan vidare och utökade

försprånget hela vägen in i mål.
Segern blev smått överlägsen på
nya rekordet 14,0a/2140 m och
segern var värd 20.000 kronor.
Stall Monopole VSOP HB äger
sexåringen.

160711

160720

Magnus jobbade in
On Hold

You to Luscious avgjorde enkelt

OLA HALLERSTEDT

Favoriten On Hold infriade förväntningarna i V75inledningen på Jarlsberg
som var ett stayerlopp över
3100 meter.
Men både han och kusken fick jobba för segern
då ekipaget rundade allt
från 60 meters tillägg och
avancemang i tredjespår
1200 meter kvar.
Det såg mestadels segt ut när
On Hold tuggade på i tredjespår
men han og sig sakta men säkert framåt och nådde fram till
ledande Pingo Spring i slutkurvan. Den sistnämnde stretade
emot bra men On Hold kopplade
ett knappt men säkert grepp på
upploppet efter att Magnus Jakobsson jobbat in honom.
– – Det var jobbigt det här. Han
var mer trög när man inte får ha
pisken med och man får honom
inte på bettet någon gång. Man
får jobba med på honom. Vi fick
tag på Holms häst tidigt men han
stretade emot bra och min fick
ge allt han hade. Jag blev helt
slut när man får jobba hela vägen, sa Magnus Jakobsson.
MICHAEL CARLSSON

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

I måndags gjorde You to
Luscious andra starten för
Magnus Jakobsson.
Han revanscherade sig för
galoppen senast och tog
nu en snygg seger.
You to Luscious infriade favoritskapet på Rättvikstravet i måndags och tog en övertygande
triumf. Magnus Jakobsson lämnade tredje par utvändigt och
sände fram sexåringen utvändigt
ledaren varvet från mål. Kore-

an-sonen var sedan klart starkast och hade avväpnat ledaren
i början av upploppet och gick
sedan undan till en lätt seger på
15,5a/2140 m. Fredrik Månsson
är både ägare och uppfödare.
Magnus noterade för ytterligare
två segrar under kvällen då han
även fick segerdefilera med Fix
Per Erikssons Sabina Memphis
och Balotelli Crown som tränas
av Robert Skoglund.
OLA HALLERSTEDT

NYHETER

MÅNADSRAPPORT JULI 2016

160726

Snygg debut av I’m Magic
Igår gjorde I’m Magic karriärens första start.
Det blev en mersmakande
debut som slutade med en
säker seger.
I’m Magic svarade för en toppinsats på Årjängtravet igår när
han debuterade för sin tränare
Magnus Jakobsson. Efter ett fint
lopp i andra-par utvändigt sattes attacken in halvvarvet från
mål och redan 300 kvar hade
fyraåringen slagit klorna i ledaren. Make it Happen-sonen höll
sedan farten bra över upploppet
och höll undan till en säker seger
på fina 15,8a/2140 m.
– Det var lite nerver idag. Han
har varit väldigt stabil och fin
hemma men blev lite nervig nu

Foto: Kurt Einevåg

när det blev allvar. Han är kvick
i benen och har bra styrka så det
blir spännande att se var det bär,
sade Magnus efter loppet.

Lena Karlsson och Lars-Olof
Ottosson äger och segern var
värd 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160728

B.T.’s Viclando en av fyra vinnare
Magnus Jakobsson hade
en fin dag på Lindesberg
idag.
Hela fyra vinster blev det
för Färjestadstränaren innan tävlingarna var över.
Efter att ha galopperat i debuten i
våras var B.T.’s Viclando nu tillbaka på tävlingsbanan och han
fick en snygg revansch. Från innerspår kunde Magnus inte försvara ledningen men ha hittade
ut i andraspår direkt och kunde
kliva fram och överta kommandot i första sväng. Orlando Vicisonen såg sedan morsk ut hela
vägen och gick undan till en säker seger på 18,3a/2140 m. Tord
och Bo Andersson är båda ägare
och uppfödare till fyraåringen
som tjänade 10.000 kronor.

Foto: Kurt Einevåg

Magnus vann ytterligare tre lopp
under dagen och segerhästarna
var i tur och ordning: Vikens

Beer Hunter, Sangria Knight och
Merlo Avenue.
OLA HALLERSTEDT
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Beppen Palema

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Kurt Einevåg

Valack född 2011-06-01 e. Symphonic Hanover (US) u. Grete Palema ue. Alf Palema (US)
Ägare: Stall Beppen Palema Uppfödare: Karl-Erik Bender, Kvänum Skötare: Martina Lunde
Starter juli 2016
Rä 160718
Åm 160731

2 0-2-0

1/2640
7/2480

2
2

1. Beppen Palema
25.000 kr
2. Mactheman 24.200
3. Global Takeaway 20.000 kr

15,6am
16,2
15,6a

25.000 kr

25 Magnus Jakobsson
55 Magnus Jakobsson

10.000
15.000

Tidigare Månadens häst
Manontee
Februari 2016: Manontee
Mars 2016: Porthos Race
April 2016: Global Patriot
Maj 2016: Global Patriot
Juni 2016: Gene Kelly Am

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 - Var in till banan och gick ett 1.18-jobb men
jag var inte riktigt nöjd med
henne utan vi kollade upp och
behandlade henne så hon har fått
en liten paus.
Charlock Alma - Har varit in
till banan en gång och vi körde
21,5 och jag var jättenöjd med
henne. Med tanke på att det var
första gången så var det väldigt
positivt.
Donna Lisa - Hade lite hög puls
så vi ska kolla henne i halsen och
se om det är något galet. Hon ser
annars fin ut för övrigt.
Global Takeaway - Skötte sig
bra igår och spurtade rejält men
hade för långt fram. Hon gick i
alla fall bra till slut.
Global Taxpayer - Har haft en
liten paus och tagit det lite lugnt
en period men ska börja köras
igång nu.
Magic Moves - Tränar på för
fullt och ser fin ut i jobben. Han
tränar bra så jag hoppas det
fungerar lika bra i lopp men ingen start är planerad än.
M.T.Laroche - Känns fin för dagen och kommer att kvala nästa
måndag.
Ottens Dibaba - Har gått riktigt
bra och ska kvala i det närmaste.
Hon kan vara lite hetsig ibland
men springa kan hon.
Red Chili Runner - Körde jag
ett jobb med i veckan och jag
var väldigt nöjd med henne då.
Det känns som att det närmar sig
start för hennes del.
Turbo Girl - Ser fin ut för dagen
och kommer att kvala på måndag.
You to Optimal - Har varit in
till banan för första gången och
gått jobb och hon skötte sig väldigt bra.
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FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Blev opererad
i en kota för 14 dagar sedan så
hon är konvalescent ett tag framöver.
Aramis Race - Hoppade igen
nu senast och måste därför kvala
och de får han göra på måndag.
Han har strulat på slutet och jag
vet inte riktigt varför men han
har hoppat lite omotiverat de här
gångerna.
Athos Race - Trampade av sig
en sko i sista sväng i första starten på Örebro och det kändes
som att han var väldigt gott gåendes i det skedet. Vi får ta nya
tag.
B.T.’s Vicilando - Vann förra
veckan och kändes bra då. Han
verkar fin efter det men jag har
inte hittat något nytt lopp.
Gene Kelly Am - Var inte som
bäst i lördags på Bollnäs och
pulsen gick inte ner som den
skulle efter loppet. Det var heller inte samma tryck i honom så
vi ska kolla upp honom under
veckan.
Global Steffo - Känns bra för
dagen och startar på V75 på
Rättvik på lördag. Tyvärr blev
det ett dåligt läge så med tanke
på det får vi ligga lite lågt.
I’m Magic - Var jättefin i första
starten och vann på en väldigt
fin tid. Det blir eventuellt start
igen på måndag för hans del.
Porthos Race - Körde jag ett
snabbare jobb med förra veckan
och han kändes kanonfin. Tyvärr
krånglade hovsprickan igen men
jag har gjort i ordning den så vi
får hoppas att det håller. Jag vill
dock se att det håller innan vi
startar.
Rufus Wibb - Har gått lite jobb
sedan han blev valack även om
vi inte har kört något snabbare
än så länge. Jag tycker det känns

som att han tar tag mer nu efter
kastrationen.
Tougherthantherest - Var med
på Örebro för någon vecka sedan och jag körde kanske lite för
offensivt och gick fram i dödens.
Han gjorde dock det han kunde
så jag var nöjd med honom.
You to Neat - Har gått 1.18/1600
m inne på Färjestad som snabbast men var lite seg i stilen. Vi
ska prova lite ny utrustning för
att få honom lite rappare innan
vi startar.
Zulu Lynet - Startade på Bjerke
i onsdags men fick inte travet att
stämma till 100%. Han kändes
dock väldigt stark men travade
inte helt bra så han måste få det
att flyta ordentligt.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Gjorde ett jättebra lopp igår då han fick ett
drygt slutvarv i spåren och gick
med full fart i mål. Jag var väldigt nöjd med honom och det
var nog det bästa loppet han har
gjort i år.
East Herkules - Har tränat
hyggligt igen så jag ska prova att
anmäla honom till Färjestad på
måndag.
Echos Orlando - Skötte sig i alla
fall igår men hade hög puls efter
loppet och den gick heller inte
ner som den skulle. Jag misstänker att han inte är helt kurant så
vi får kolla upp honom.
Fossens Tosse - Ser riktigt fin
ut faktiskt och även om vi inte
får ropa hej än så tycker jag det
känns positivt nu.
Golden November - Har strulat
och galopperat i de två senaste
starterna men vi får prova att anmäla igen.
Manontee - Ser riktigt skaplig
ut nu även om han inte har gått

TRÄNINGSRAPPORTER
något snabbare. Jag hoppas att
det är färdigkrånglat så vi kan
prova att komma ut och starta
snart.
Mantoqueen - Tränar bara lugnt
efter varningen på gaffelbandet
och jag vill ha klartecken innan
vi kör något snabbare. Hon är
inte halt och ser jättefin ut.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Tränar på för
fullt nu och det känns som att
hon kanske behöver något snabbare jobb till innan vi provar att
starta.
Exciter - Har börjat gå jobb igen
och känns bättre än någonsin får
jag lov att säga. Han är mjukare
och finare än innan operationen så jag hoppas han håller sig
fräsch för då ska det nog kunna
bli skapligt.
Fossens Bonus - Har bara gått
motion och vi har inte kört några
snabbjobb än. Vi ska kolla med
veterinär så att allt är som det
ska innan vi kör något snabbare.
Global Offshore - Är pensionär.
Mactheman - Gjorde ett godkänt lopp idag och han kämpar
på och gör så gott han kan.
Nova Mollyn - Gick bra från
ett dåligt läge på Bjerke senast
och nu ska vi prova Guldtäcket
på Dannero på söndag. Då har
hon ett bra läge och formen är ju
också rätt så bra.
You to Luscious - Gjorde ett bra
lopp i andra starten för oss och
jag kommer eventuellt att anmäla till Örebro inom kort.

ÄNDRINGAR
UT:

Dragonfly Ninnie, Valnes Filippa, Walkyria Race
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