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MAGNUS HAR ORDET...
Månadens höjdpunkt var helt klart vinsten i Guldtäcket med Nova Mollyn på
Dannero. Hon gick väldigt bra då och överlag tycker jag att hästarna har
presterat bra. Det har visserligen varit lite halsbekymmer på en del men ingen
epidemi utan bara några enstaka fall. Stallformen känns god och nu ser vi
fram emot hösten och Unionstravet hemma på Färjestad där jag hoppas få
med någon.
Nytorp 1/8 2016

NYHETER
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160808

Nova Mollyn vann Guldtäcket
Igår avgjordes Svensk
Travsports Guldtäcke på
Dannero.
Magnus Jakobsson drog
det längsta strået tillsammans med Nova Mollyn.
Svensk Travsports Guldtäcke är
ett handicaplopp och i år hade
de ansvariga gjort ett fenomenalt jobb. Nova Mollyn startade
på startfållan medan favoriten
Tangen Hop stod hela 100 meter bakom. När mållinjen skars
var de dock i princip jämsides
men det var Jakobsson som hade
marginalerna på sin sida. Efter
ett varv tog Magnus ett initiativ
och började trycka upp tempot.
Ut på bortre långsidan tog Nova
Mollyn över täten och drog undan rejält. In på upploppet hade
sexåringen en mycket stor led-

Foto: Malin Albinsson

ning men krafterna började tryta
rejält och det var med ett nödrop
hon lyckades hålla undan.
– Hon har haft fin form länge
och jag ville ge henne chansen i
dag. Hon kändes oslagbar i sista
sväng, men fick ordentlig soppatorsk in på upploppet och jag
visste inte om vi vann eller inte,

sade Magnus.
Segertiden blev nya rekordet
26,9/2140 m och segern var värd
150.000 kronor. Kent, Cecilia,
Göte och Olle Jakobsson är det
som äger Moe Odin-dottern.
OLA HALLERSTEDT

160812

Stalldubbel på Örebrotravet
Magnus Jakobsson gästade Örebrotravet med fyra
hästar igår.
Det blev en lyckad kväll
och med OS-termer bärgades två guld, ett silver
och ett brons.
You to Luscious och Toughterthantherest var Jakobssons två
segervapen och den förstnämnde tog andra raka segern när
han ledde V64:ans andra avdelning i stort sett från start till mål.
Segertiden blev nya rekordet
13,1a/1609 m. Fredrik Månsson är både ägare och uppfödare
till Korean-sonen som tjänade
25.000 kronor.
Tougherthantherest vann se-

Foto: Hanold/Foto-Mike

dan kvällens sista lopp efter en
stark insats. Från dubbla tillägg
hamnade han, som väntat, i kön
och varvet kvar började Magnus avancera framåt. Han fick
ut flera konkurrenter framför sig
på baksidan och 300 kvar sattes
slutstöten in. Redan i början av
upploppet hade Gift Kronos-

valacken kopplat grepp och han
höll sedan undan till en knapp
men säker seger på nya rekordet 15,7/2680 m. Stall Comet,
R Höckert och Boroni HB äger
fyraåringen som inkasserade
17.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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160815

160820

Mactheman snabbast genom tiderna

Magnus
överraskade i
E3-consolation

Foto: Kurt Einevåg

Igår svarade Mactheman
för en fantastisk prestation.
Han vann på Åmålstravet
på nytt banrekord och är
därmed snabbast av alla
på 800-metersbanan.
– Tänk att det blev en helt
vanlig brun valack som
slog det, skrattade Magnus.
Det bjöds på en riktig fartfest i
V5-avslutningen på Åmåltravet
igår och när krutröken hade lagt
sig stod Mactheman och Magnus Jakobsson som segrare. De
hade även krossat Bath Lauchers
tre år gamla banrekord med en
halvsekund. Det var full fart hela
vägen och Jakobsson lämnade

inget åt slumpen då han valde
positionen utvändigt ledaren.
– Vi kunde inte vara med från
början utan fick fjärde inner men
jag tänkte att, va fasen, jag går
ut. De tog sedan aldrig upp där
framme utan det var full fart hela
vägen och på baksidan tyckte jag
att ledaren såg seg ut. Jag körde
då till och han bara nöp i. Han
var fantastiskt bra och även om
jag visste att formen satt där var
prestationen betydligt bättre än
förväntat, sade Magnus.
Segertiden blev fina 11.8a/1680
m och segern var värd 20.000
kronor. Stall Monopole VSOP
HB äger sexåringen som tog
karriärens nionde seger.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson ställde
till med en praktsensation
på Örebro igår.
I E3-consolation för ston
vann han med fältets minst
spelade häst Vikens Blue
Lagoon.
Magnus Jakobsson och Mikael
Fellbrandts Vikens Blue Lagoon
såg till att det blev fin utdelning
på V64 igår då det skrällde i den
tredje avdelningen. Treåringen
var minst spelad i fältet och
hjälptes givetvis av att loppets
två favoriter gjorde bort sig med
galopp. Efter en lugn start hamnade Jakobsson i tredje-par utvändigt och på baksidan hakade
han på i tredjespår. I utgången av
slutsvängen satte han in attacken
och Quite Easy U.S.-dottern avgjorde säkert sista biten. Förstapriset var fina 80.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

160823

I’m Magic tog andra raka
Igår gjorde I’m Magic karriärens andra start.
Precis som i debuten slutade även det här framträdandet med en övertygande seger.
Efter två starter är I’m Magic
och Magnus Jakobsson alltjämt

obesegrade. Senaste vinsten kom
på Färjestad igår då fyraåringen
infriade favoritskapet. Magnus
kunde köra till ledning efter ett
halvvarv och fick sedan bestämma. Make it Happen-sonen höll
farten bra och gick undan till en
säker seger över upploppet även
om Jakobsson inte var helt nöjd

efteråt.
– Han var inte lika vass idag som
senast i Årjäng men det var lite
dåligt fäste i banan så det kan
bero på det, spekulerade Magnus.
Segertiden blev 17,3a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT
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160829

East Herkules åter i vinnartagen
East Herkules är tillbaka
som en vinnare.
I lördags svarade han för
en snygg insats på Axevalla.
East Herkules vann i årsdebuten
i slutet av mars och fortsatte därmed segerplockandet från fjolåret. Det tog dock stopp efter den
vinsten men i lördags fick han
äntligen besöka vinnarcirkeln
igen. Trots ett tufft lopp utvändigt ledaren kunde femåringen
avgöra och vann knappt men säkert på nya rekordet 14,4a/2140
m. Stall East Herkules HB äger
Juliano Star-sonen som tjänade
10.000 kronor.

Foto: Kjell Hedvall

OLA HALLERSTEDT

160829

160829

Ottens Dibaba
överlägsen

Jakobsson exakt lika bra som ifjol

Igår presenterade sig Ottens Dibaba på tävlingsbanan.
Det slutade med en förstklassig debut och en överlägsen seger.
Ottens Dibaba gjorde karriärens
först start igår på Årjängstravet
och det resulterade i en imponerande seger. Efter att ha tagit
hand om ledningen in i första
sväng fick Magnus Jakobsson
bestämma första varvet. Farten
skruvades sedan upp på slutrundan och över upploppet sprintade treåringen undan på lätta ben.
Segertiden blev fina 17,6/2140
m och segern var värd 12.000
kronor. JDR Trav HB äger Pastro Stephen-dottern.
OLA HALLERSTEDT

Magnus Jakobsson hade
en stark vecka med sju
segrar och närmar sig
100 årssegrar på svenska travbanor 2016. Färjestadskusken är uppe i
95 årssegrar och det är
för övrigt exakt samma
antal segrar han hade
vid exakt samma tid i
fjol. Då räckte 95 segrar
till en niondeplats, i år
räcker 95 segrar till en
sjätteplats.
Ulf Ohlsson vann ett
lopp förra veckan men
är förstås ändå ohotad
etta i den allsvenska
kuskligan med sina 268
segrar. Vid samma tid i
fjol hade han 228 segrar.
Lars-Ove Pettersson/Kanal75

1. Ulf Ohlsson, Solvalla, 268-191-172
2. Örjan Kihlström, Solvalla, 172-125-92
3. Björn Goop, Färjestad, 147-87-73
4. Jorma Kontio, Solvalla, 128-78-104
5. Peter Untersteiner, Halmstad, 116-97-81
6. Magnus Jakobsson, Färjestad, 95-81-67
7. Erik Adielsson, Solvalla, 88-73-53
8. Robert Bergh, Åby, 87-63-45
9. Johnny Takter, Jägersro, 85-50-53
10. Stefan Söderkvist, Åby, 80-67-71
11. Carl Johan Jepson, Färjestad, 76-91-87
12. Johan Untersteiner, Halmstad, 74-76-70
13. Christoffer Eriksson, Jägersro, 68-88-66
13. Per Linderoth, Bergsåker, 67-54-42
15. Ulf Eriksson, Bergsåker, 64-47-72

MÅNADENS HÄST

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2016

Nova Mollyn

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Kurt Einevåg

Sto född 2010-06-29 e. Moe Odin (No) u. Riga Mollyn (No) ue. Alm Rigel (No)
Ägare: Kent, Cecilia, Göte & Olle Jakobsson Uppfödare: Åke Lindgre, Hagfors Skötare: Jeanette Jakobsson

Starter augusti 2016

1 1-0-0

D 160807 1/2140 1 26,9

1. Nova Mollyn
150.000 kr
2. Mactheman 50.700
3. You to Lucious 29.000 kr

26,9m

150.000 kr

154 Magnus Jakobsson 150.000 Svensk Travsports Guldtäcke

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:

Beppen Palema
Augusti 2015: Global Patriot
September 2015: Global Patriot
Oktober 2015: Fossens Bonus
November 2015: Fossens Bonus
December 2015: Conrads Elsa
Juli 2016:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Amore Passo V.W. - Gick premielopp för någon vecka sedan
och han är en stor och rejäl häst.
Nu får han träna på hela hösten.
Global U.S.A. - Snubblade till
när vi skulle köra premielopp
men skötte sig fint senast och
gick bra.
Global Ubuntu - Skulle ha
gått premielopp men har smällt
till sig på ett knä så han var lite
svullen. Det ser bättre ut nu men
vi får vänta lite innan vi kör.
Global Unprotected - Är en
riktigt fin häst som har gått premielopp och han visar väldigt
bra uppfattning.
Global Utility - Har gått premielopp och hon är en stor och
rejäl häst med ett bra steg.
Knightgi - Är en okomplicerad
häst som har gått premielopp
ochhan gör allt rätt för dagen.

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Fick lite problem med muskelvärdena så det
blev lite stopp för henne. Hon
kvalade på ett bra sätt tidigare
men har inte gått några jobb nu
utan vi inväntar så att värdena är
bra innan vi kört något snabbare.
Charlock Alma - Kvalade igår
och kändes bra. Hon är inte så
långt borta från start.
Donna Lisa - Kvalade i våras
men jag har inte varit riktigt nöjd
med henne efter det. Hon travar
bra och allt men har inte haft den
rätta kicken så vi får gnugga på
tills hon blir starkare helt enkelt.
Global Takeaway - Har gått jättebra men är lite vass. Jag tänkte
försöka köra i lite ryggar i år och
inte ställa på för hårt och även
om hon är väldigt kapabel är hon
inte helt reglerbar än.
Global Taxpayer - Fick ta det
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lite lugnt över sommaren och
har gått lite jobb nu. Han rul�lade över i passgång när vi försökte kvala honom tidigare och
var inte som bäst då men är klart
bättre nu.
Magic Moves - Har det varit lite
struligt med. Han har tränat ok
men är inte riktigt fin så jag har
legat lite lågt och vi väntar lite
innan vi startar.
M.T.Laroche - Har gjort två
starter men har varit lite oslipad.
Hon har dock kapacitet som duger och kommer att bli bra så
småningom.
Ottens Dibaba - Var jättefin i
första starten och skötte sig exemplariskt. Hon har annars varit
lite ofärdig med allt egentligen
men har verkligen tagit sig samman sista tiden.
Red Chili Runner - Började bra
med en tredjeplats för en vecka
sedan men har haft problem
med tandlossning efter det och
ätit lite dåligt. Hon har i alla fall
börjat gå lite jobb igen nu.
Turbo Girl - Skötte sig bra i
kvalet och tränar bra nu så vi ska
börja leta lopp åt henne.
You to Optimal - Kom in i våras och var lite efter de andra
från början men ser jättefin ut i
jobben nu och hon kommer att
bli fin.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Har börjat att gå
lite försiktigt efter operationen
och tränar så smått nu i alla fall.
Aramis Race - Känns bra i träning men ger upp i loppen så
fort det börjar att ta emot. Han
försvara sig med galopp och jag
ger upp med honom nu.
Athos Race - Tränar bra men
det har varit lite småkrångel och
i först starten på Örebro galopperade han. Han känns fin efter

det och är inte så långt borta från
start.
B.T.’s Vicilando - Har gjort det
bra och har varit rejäl i alla starter på slutet. Han blir bättre och
bättre hela tiden.
Gene Kelly Am - Har haft lite
halsbekymmer efter Bollnäs
men har nu i alla fall börjat att gå
lite jobb. Han är dock inte riktigt
startklar än.
Global Steffo - Fick en halsinfektion som har varit seg att bli
av med och han är inte riktigt
bra än. Därför går han inga jobb
utan joggar bara.
I’m Magic - Har gjort det bra
och vunnit sina båda starter. Han
ser pigg och fin ut i jobben men
har inga riktigt passande lopp så
jag får leta efter något lämpligt.
Porthos Race - Har haft lite
halsbekymmer men är rätt så
bra annars. Det har varit en del
krångel för honom så han är inte
riktigt startklar.
Rufus Wibb - Är lite fram och
tillbaka och är bra ibland men
sämre i något jobb däremellan.
Det har inte riktigt stabiliserat
sig och han har inte släppt till än.
Tougherthantherest - Har gjort
det bra och gör verkligen bra
lopp varje gång. Han har varit
positiv hittills och gör så gott
han kan.
You to Neat - Var inte helt kurant i halsen i första starten men
jobbar rätt så bra annars. Han
ska in till banan för något snabbare jobb så får vi se om vi kan
starta sedan.
Zulu Lynet - Känns rätt så bra
efter att ha haft lite problem med
travet. Nu flyter det riktigt bra i
jobben så jag hoppas han håller
stilen.

TRÄNINGSRAPPORTER

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Galopperade
i sista sväng senast och det var
lite smågrejer som vi har åtgärdat. Jag hoppas vi får ut honom
till start snart igen.
East Herkules - Var bra senast
när han vann från dödens så formen verkar vara rätt så bra för
dagen.
Echos Orlando - Skötte sig fint
igår och vann på ett bra sätt även
om han var lite väl överambitiös.
Om han lugnar sig kan det bli
riktigt bra.
Global Runaway - Är jag riktigt nöjd med och hon känns bra.
Jag andas lite optimism när det
gäller henne.
Golden November - Är jag besviken på. Senast galopperade
han på väg mot ledning och det
känns som att han springer med
handbromsen i.
Manontee - Har jag svårt att få
till riktigt. Det är inge stora fel
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men han känns inte lika fin som
i vintras så vi får se vad vi hittar
på.
Mantoqueen - Känns jättefin
och ska gå ett lite snabbare jobb
imorgon är det tänkt och hon är
inte så långt borta från start.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Har gått lite
jobb nu och känns ok. Hon blev
lite sliten i våras och fick en liten
paus och renovering men nu tar
vi nya tag inför hösten.
Exciter - Ska in och gå ett snabbare jobb imorgon så får vi se
hur det känns.
Fossens Bonus - Ska in och gå
ett jobb på banan så får vi se
hur det känns. Han verkar helt
ok även om han ligger lite högt
i puls men han har inte gått jättemånga jobb än.
Global Offshore - Går bara motion.
Mactheman - Har jättebra form
och har gjort det bra i ett par

starter nu. Nu siktar vi på att försöka få med honom på Unionstravet härnäst.
Nova Mollyn - Var riktigt rejäl vid segern i Guldtäcket men
inte riktigt bra igår. Det var inte
den rätta spänsten i henne och
hon galopperade också i första
sväng. Hon kändes dock helt ok
efter galoppen.
You to Luscious - Ser bra ut
men har inte haft några passande
lopp på ett tag så jag får försöka
hitta något lämpligt.

ÄNDRINGAR
IN:

Global Runaway -11 e. Muscle Hill

UT:

Fossens Tosse

