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MAGNUS HAR ORDET...
Hästarna fortsätter att prestera bra och det har fungerat fint hela månaden.
Höjdpunkten måste jag säga var andraplatsen i Oaks och det var verkligen
riktigt häftigt. Stallet har annars tävlat på bra och vi har hållit en jämn och fin
nivå. Tanken är att vi kör på ett par månader till innan vi lugnar ner oss lite.
Nytorp 5/10 2016

NYHETER
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160906

Säkert för Echos Orlando
Echos Orlando tog igår en
säker seger på Färjestad.
Magnus Jakobssons adept
skötte sig och var ohotad i
V64:ans tredje avdelning.
Echos Orlando har visat en del
hetsiga tendenser och galopperat bort sig men igår höll han
sig på benen och spårade tredje
V64-avdelningen från start till
mål. Han drog visserligen på i
pigg stil i täten men det var aldrig någon fara på taket utan segern blev enkel på nya rekordet
14,6a/2140 m.
– Han har bra kapacitet men
nerverna utanpå. Han behöver
lugna ner sig ett snäpp för att

utvecklas och idag blev han väldigt het första varvet. Det är lite
bekymmersamt när han ligger på
så hårt men det var ett steg åt rätt
håll i alla fall, sade Magnus.

160909

160909

Magnus tog 100:e
årssegern

Magnus tog dubbelseger på Axevalla

Foto: Kurt Einevåg

Stall POMMeS äger Orlando
Vici-sonen som tjänade 20.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Foto-Mike

Igår nådde Magnus en av
årets milstolpar.
Han tog nämligen sin 100:e
kuskseger för året när han
vann med Phototoy på
Romme.
Magnus Jakobsson går mot ett
nytt fin år som kusk och tog seger nummer 100 vid gårdagens
tävlingar på Romme. Segerhästen var Samuel Rehns Phototoy
som spurtade hem treåringsloppet på Romme efter att ha slagit
klorna i ledaren sista biten.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Malin Albinsson/MVA Foto

Magnus Jakobsson fortsätter att skörda segrar på
travbanorna.
Ikväll blev det två nya vinster när han gästade Axevallas tävlingar.
Magnus noterade för en dubbelseger på Axevalla ikväll då han

först satte dit Ingbritt Perssons
Mago. Treåringen svarade för en
rejäl insats då han tuggade ner
ledaren trots en tung slutrunda i
spåren. Bakom Kenneth Antonssons Julienne Pride blev det en
enkel spetsseger efter att Jakobsson fått bestämma i täten.
OLA HALLERSTEDT
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160913

160917

Ottens Dibaba
fortsatt obesegrad

Tredje gången gillt för You to Neat

Igår gjorde Ottens Dibaba
karriärens andra start.
Precis som i debuten slutade det även nu med en
snygg seger.
Ottens Dibaba presenterade sig
för travpubliken för dryga två
veckor sedan då hon tog en fin
debutseger. Igår var treåringen
tillbaka på tävlingsbanan och
hon spelades till favorit i V5inledningen på Färjestad. Från
bakspår hamnade Pastor Stephen-dottern i rygg på ledaren
och det blev sedan mycket taktik
då utvändige Björn Goop såg till
att hålla Jakobsson instängd. I
utgången av slutsvängen kunde
dock Magnus slinka ut och när
sedan Goops häst galopperade
på upploppet blev segern säker
för Ottens Dibaba.
– Det här är en fin häst som är
både snabb och stark. Vi var på
väg att få luckan redan 500 kvar
men sedan kunde vi komma ut i
rygg på Björn. Han körde bara
mot mig i det läget men så rumplade hans häst till och galopperade, sade Magnus.
Segertiden blev nya, prydliga rekordet 15,9/2140 m och segern
var värd 20.000 kronor. JDR
Trav HB, är det som är ägare.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

I karriärens tredje start blev
det seger för You to Neat.
Under onsdagens tävlingar
på Rättvikstravet var fyraåringen bäst.
Magnus Jakobsson gästade Rättvikstravet och fick vända hem
med en seger i bagaget efter att
You to Neat tagit karriärens första triumf. Efter att ha inlett i
rygg på ledaren gled Magnus ut
utvändigt 1100 meter från mål.
Mitt i slutsvängen tog Federal
Flex-sonen över när ledaren ga-

lopperade och han stack sedan
undan till en överlägsen seger.
- Han har gjort hyggliga lopp
men nu stämde det lite bättre.
Han kändes stark och fin och
vann med krafter kvar. Han har
tränat bra men inte varit lika
alert när det har varit lopp men
det kommer säkert framöver,
sade Magnus.
Segertiden blev 17,0/2140 m
och segern var värd 15.000 kronor. Fredrik Månsson är både
ägare och uppfödare.
OLA HALLERSTEDT
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160917

Äntligen seger för Beppen Palema
Igår tog Beppen Palema
årets första seger.
Efter många bra insatser
under säsongen fick han
äntligen sätta pricken över
i:et.
Beppen Palema har blandat och
gett under säsongen men de
gångar han har gått felfritt har
han gjort bra ifrån sig. Årets
första seger har dock låtit vänta
på sig men igår var det dags. På
Romme slog femåringen till och
efter att ha övertagit ledningen
knappa 1500 meter från mål var

gick han undan till en säker seger. Segertiden blev 15,0/2140
m och det är Stall Beppen Palema som äger Symphonic Hano-

160919

160919

Full pott på Årjäng

Magnus inledde starkt på Årjäng

Magnus Jakobsson skickade två hästar till Årjängs
tävlingar på lördagen.
Det slutade med full pott
och seger får båda två.

Magnus Jakobsson fortsätter att plocka segrar.
Igår blev det två nya pinnar när han tog en dubbel
på Årjängstravet.

Golden November och Global
Runaway var duon som ordnade
Jakobsson stalldubbel på Årjäng
under lördagen. Den förstnämnde tog årets första seger då han
avgjorde V4:ans tredje avdelning efter ett lopp i andra-par
utvändigt. Peter Ådefors satt i
sulkyn bakom femåringen som
höll undan till en knapp seger på
17,0/2160 m.
Ådefors agerade även segerkusk
bakom Global Runaway som
gjorde första starten i Magnus
Jakobssons regi. Det slutade
med en imponerande seger på
nya rekordet 13,5/1640 m. Easy
KB äger femåringen som tog
karriärens femte seger.

Jakobsson gick ut hårt vid gårdagens tävlingar på Årjäng och
vann sina två första uppsittning-

OLA HALLERSTEDT

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

ver-sonen. Förstapriset uppgick
till 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

ar. Först ut var Tom Horpestads
Max Vacation som spårade dagens inledande lopp från start till
mål. Magnus vann sedan även
med Robert Berghs Falcon W.F.
som kunde avväpna favoriten
Pacific Face sista biten.
OLA HALLERSTEDT

160920

Grym debut av Turbo Girl
Igår var det dags för Turbo
Girl att göra karriärens första start.
Det resulterade i en övertygande seger på fina segertiden 16,6.
Magnus Jakobsson presenterade
en ny vinnare från stallet igår då
han debuterade Turbo Girl hemma på Färjestad. I kvällens inledande lopp svarade treåringen
för en toppinsats då hon gick undan från ledning. I slutsvängen

tackade Turbo Sund-dottern för
sällskapet och vann mycket lätt.
– Hon hade tränat hyggligt men
man vet ju aldrig hur de beter sig
när det är första starten. Hon har
lätt för sig och en bra fysik men
hon kan ha lite bekymmer med
humöret ibland och blir lite vass,
sade Magnus.
Ingvar Sundin och Thore Johansson är både ägare och uppfödare och förstapriset var fina
50.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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160921

Magnus passerade sju miljoner
Vid gårdagens tävlingar
på Örebrotravet tog Magnus Jakobsson en seger.
Han passerade dessutom
sju miljoner kronor inkört
för året.

Magnus Jakobsson ligger på en
stadig plats i toppen bland landets körsvenner och igår passerade han sju miljoner inkört i år.
Efter att ha skurit mållinjen som
vinnare tillsammans med Anna

Nordlunds Quantum Blues passerades gränsen och nu återstår
”bara” dryga miljonen innan
fjolårets siffror är slagna.
OLA HALLERSTEDT

160923

Magnus säkrade championatet med stalldubbel
Igår var Fossens Bonus tillbaka på tävlingsbanan.
Han tog en mycket övertygande seger vid Åmåls
säsongsavslutning.
Magnus Jakobsson bärgade
igår championatet på Åmålstravet och blev både segerrikaste
kusk och tränare genom att avsluta med en snygg tränardubbel. Först ut var Fossens Bonus
som gjorde comeback efter ett
par månaders uppehåll. I dagens
inledande lopp ledde han varje
meter och vann enkelt i bländande stil.
- Han kändes väldigt bra och det
var mycket gas kvar. Vi får se
hur han tar det här loppet och sedan får vi ha lite konferens, log
Magnus som givetvis har nästa
helgs Unionstrav i tankarna.
Åsa och Terry Wallberg var på
plats och hyllade sin ögonsten
efter loppet. Segertiden blev
13,6a/2080 m och Juliano Starsonen tjänade 25.000 kronor.
I loppet efter var det dags för
I’m Magic att fortsätta sitt segertåg och fyraåringen är alltjämt
obesegrad efter tre starter. Efter
att ha stuckit till ledning stod
Make it Happen-sonen i en klass
för sig och han var fullständigt
ohotad.
- Han har gjort det mesta rätt se-

Foto: Kurt Einevåg

Foto: Kurt Einevåg

dan jag fick honom och nu var
han klockren i loppet. Jag var
lite bekymrad för starten men
han var väldigt stabil och drog
iväg fint, berömde Jakobsson.

Lena Karlsson och Lars-Olof
Ottosson äger I’m Magic som
tjänade 30.000 kronor och segertiden blev 16,5/2080 m.
OLA HALLERSTEDT
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Magnus tvåa i
Svenskt Travoaks
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You to Neat tog andra raka

Igår avgjordes det största
loppet för landets treåriga
ston, Svenskt Travoaks.
Magnus Jakobsson tog där
en snygg andraplats med
Björn Goops Genta.
Favoriten Darling Mearas och
Stefan Persson höll för trycket
i årets upplaga av Svenskt Travoaks och tog en komfortabel
seger men bakom henne överraskningen Genta och Magnus
Jakobsson tvåa. Eftersom att
Gentleman-dottern var anmäld
till Premiechansen så fick hon
dubbla prispengar, vilket innebar att andrapriset betalade hela
1,4 miljoner kronor.
– Det är ju fantastiskt att vara
tvåa i ett sådant här lopp. Hon
var väldigt explosiv bakom bilen och tog ledningen men sedan
släppte jag till favoriten. Hon
kändes riktigt stark i sista sväng
så då hade jag lite segerförhoppningar men när jag gick ut
så svarade ledaren lätt. Det var
dock väldigt bra gjort att hålla
till andraplatsen, konstaterade
Magnus.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Igår var You to Neat tillbaka på Rättvikstravet.
Precis som vid förra besöket slutade även den här
starten med seger.
You to Neat ståtar nu med två
raka segrar och svarade för en
favorit i repris då han spårade
tredje V5-avdelningen runt om
på Rättvikstravet under gårdagen. Fyraåringen var snabbast ur
startblocken och tog direkt hand
om ledningen. Magnus fick sedan bestämma i täten och när

enda utmanaren Invented Sund
galopperade i slutsvängen blev
segern helt överlägsen.
- Han skötte sig klanderfritt och
kändes riktigt bra. Han är lite
småtrög än men det brukar ju de
bästa hästarna vara, sade Magnus.
Segertiden blev nya, prydliga rekordet 16,0/2140 m och segern
var värd 15.000 kronor. Fredrik
Månsson både äger och har fött
upp Federal Flex-sonen.
OLA HALLERSTEDT
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Turbo Girl

Foto: Kurt Einevåg
Foto: Kurt Einevåg

Sto född 2013-05-08 e. Turbo Sund u. Chills Dream ue. Giant Chill (US)
Ägare & uppfödare: Ingvar Sundin & Thore Johansson Skötare: Jeanette Jakobsson

Starter september 2016

1 1-0-0

F 160919 2/2140 1 16,6

1. Turbo Girl
50.000 kr
2. East Herkules 30.700
3. I’m Magic 30.000 kr

16,6m

50.000 kr

30 Magnus Jakobsson 50.000 Svensk Travsports Unghästserie

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 2016: Nova Mollyn
September 2015: Global Patriot
Oktober 2015: Fossens Bonus
November 2015: Fossens Bonus
December 2015: Conrads Elsa
Juli 2016:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Amore Passo V.W. - Tränar på
fint och vi ligger runt 1.35-tempo här hemma. Han gör det bra.
Charlock Wiking - Kom till
mig efter premieloppet och vi
har tränat på i sanden. Vi ligger
mellan 1.30-1.35-farter.
Global U.S.A. - Har tränat på i
full utsträckning efter premieloppet och sköter sig bra för dagen.
Global Ubuntu - Har varit tjock
i ett ben tidigare men verkar ok
nu och han kommer att gå premielopp under månaden.
Global Unprotected - Går regelbundna jobb i sanden här
hemma och han gör allt vi begär
av honom.
Global Utility - Sköter sig fin ut
för dagen och sköter sig exemplariskt. Vi ligger mellan 1.301.35 i träning.
Knightgi - Sköter sig bra och
går regelbundna jobb i sanden.
Magic Molly - Har tränat på fint
senaste tiden och kommer att gå
premielopp på måndag.
Prelong Noir - Har inte varit
hos mig så länge och vi ska försöka köra premielopp innan månadens slut.

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Var in till banan idag och gick ett 1.20-jobb.
Hon verkar bra för dagen även
om hon kanske inte är startklar
riktigt än.
Charlock Alma - Var inte riktigt
till sin fördel i Åmål och har varit förkyld efter den starten. Jag
ska även ändra lite på balansen
till nästa start så får vi hoppas att
det fungerar bättre.
Donna Lisa - Har ryckt upp sig
på slutet så jag tycker att det
närmar sig start för hennes del.
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Global Takeaway - Skulle ha
startat i lördags men blev förkyld så jag fick stryka. Hon har
tränat bra annars men nu får vi
avvakta lite.
Global Taxpayer - Har tränat
på fint och har jobbat 1.20 på ett
bra sätt. Han kvalar på måndag.
Magic Moves - Tränar bara
lugnt för dagen.
M.T.Laroche - Verkar fin för
dagen men var med om en liten
olycka då hon slog i huvudet
och fick sys i pannan. Hon känns
jättefin för övrigt.
Ottens Dibaba - Känns jättefin
för dagen men har åkt på en förkylning så vi får avvakta lite.
Red Chili Runner - Är startklar
och bra i ordning så jag anmälde
till Färjestad men där fick hon
inte vara med så jag får leta upp
något annat lopp.
Turbo Girl - Var jättefin i första
starten och det här är en fin häst
när hon gör det hon ska.
You to Optimal - Är faktiskt
jättefin och har jobbat 1.20. Vi
avvaktar ändå lite så hon får lite
mer rutin innan vi startar.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Var in till banan
och gick ett jobb idag. Hon kändes bra så det blir snart start för
hennes del.
B.T.’s Vicilando - Var fin senast
i Årjäng och jag tycker han gör
det bra varje gång. Han utvecklas undan för undan.
Gene Kelly Am - Skulle ha startat i fredags men fick en halsinfektion så vi får vänta lite. Det
har tyvärr varit lite struligt för
honom.
Global Scenario - Är ny i träning och har inte hunnit göra så
mycket än.
Global Steffo - Var ok på Mantorp senast och hade inte fått

några hårdare jobb inför det så
med tanke på det höll han hyggligt.
I’m Magic - Har gjort allt rätt så
här långt och han känns jättefin
för dagen. Jag har inget att anmärka på.
Rufus Wibb - Har börjat träna
på igen och det känns som att det
flyter bättre för honom. Jag ska
testa av honom frampå så får vi
se om han kan vara startklar.
Tougherthantherest - Provade
jag lite ny utrustning på senast
men det blev inte vad jag hoppats utan han slog ihop och galopperade. Han kändes dock bra
för övrigt så vi tar nya tag.
You to Neat - Har varit jättefin
i två starter. Vi kollade upp honom efter senaste starten och
han hade en liten reaktion. Det
var inget allvarligt så han är
snart med igen.
Zulu Lynet - Har haft lite problem med travet men verkar ok
nu i alla fall.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Var fin senast
och verkar hålla bra form och
jag tycker han är rätt så bra i ordning nu.
East Herkules - Gjorde det bra
i försök och final senast och jag
ska anmäla honom under veckan
igen.
Echos Orlando - Gjorde ett ok
lopp i lördags men han ligger på
lite för hårt i loppen. Han behöver lugna sig ett snäpp för att det
ska vara riktigt bra.
Global Runaway - Var bra i
första starten för oss men senast
blev det galopp i första sväng.
Det var lite trångt så det var inte
så mycket att säga om utan vi tar
nya tag.
Golden November - Slog till

TRÄNINGSRAPPORTER
med seger i Årjäng under marknadstravet och jag får försöka
hitta lite liknande lopp åt honom.
Manontee - Får lite semester nu
för det har varit fram och tillbaka med honom tycker jag. Nu får
han ta det lugnt några månader
innan vi provar igen och vi siktar
på nästa säsong.
Mantoqueen - Var jag nöjd med
i comebacken och hon känns jättefin efter det. Hon startar igen
på måndag.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Var med på
Rättvik senast och fick gå lite i
spåren. Det är inte riktigt hennes
grej så vi ska inte döma henne
för hårt utan vi provar igen så får
vi se.
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Exciter - Hoppade från start i
comebacken men gick rätt så bra
efter det. Jag är nöjd med honom
men han är tyvärr lite svår från
start då han blir ivrig.
Fossens Bonus - Var fin vid segern och kändes bra även senast
men då hade vi lite otur och blev
fast.
Global Offshore - Går motion
och ser faktiskt riktigt fin ut för
dagen.
Mactheman - Har inte kommit
med där jag har anmält men startar i alla fall imorgon. Han känns
fin men det har blivit lite långt
mellan starterna.
Nova Mollyn - Känns ok i jobben och startar på fredag.
You to Luscious - Var bra senast
men det blev ett rätt så tufft lopp
för honom då. Han gör det bra
och startar på måndag igen från
ett bra läge.

ÄNDRINGAR
IN:

Charlock Wiking -14 e. Orlando Vici
Global Scenario -12 e. Muscle Hill
Magic Molly -14 e. Pastor Stephen
Prelong Noir -14 e. Quite Easy U.S.

UT:

Aramis Race, Athos Race,
Porthos Race

