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MAGNUS HAR ORDET...
V75-segern med Fossens Bonus på Romme var månadens höjdpunkt och
jag tycker överlag att hästarna har presterat på en jämn och stabil nivå. Vi
fortsätter att kämpa på så länge banorna är fina och det blir kanske en månad till. Sedan blir det lite avtrappning och vi börjar att förbereda för nästa
säsong.
Nytorp 2/11 2016
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161003

161007

B.T.’s Viclando infriade förväntningarna

Maxutdelning på Örebro

Igår var det säsongsfinal
på Årjängstravet.
Magnus Jakobsson var på
plats och fick segerdefilera med egentränade B.T.’s
Viclando.
B.T.’s Viclando har gjort bra
lopp i stort sett varje gång han
startat och gårdagens framträdande var inget undantag. På
Årjängstravet spelades fyraåringen till favorit och han infriade förväntningarna. Efter
ett lopp i andra ytter kom B.T.’s
Viclando fram som tvåa i sista
sväng och in på upploppet satte
Jakobsson in slutstöten. Orlando
Vici-sonen avslutade bra över
upploppet och avväpnade Frisco
Runner utan större problem sista
biten. Segertiden blev nya rekordet 15,5a/2140 m och segern var
värd 20.000 kronor. Tord och
Bo Andersson är både ägare och
uppfödare.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Foto-Mike

Magnus Jakobsson åkte till
Örebrotravet med två hästar igår.
Det blev en lyckosam tur
och han fick vända hem
med två segrar
Mactheman och I’m Magic fortsätter att rada upp segrar och
de ståtar nu med tre, respektive
fyra raka. Jakobssons båda hästar spelades till stora favoriter
på Örebrotravet och båda två
infriade förväntningarna utan
problem efter att tidigt ha tagit
hand om ledningen. Mactheman
öppnade bra och Magnus släpptes till tät i första sväng. Han fick
sedan dämpa tempot och Thai

Tacni-sonen sprintade sedan enkelt undan över upploppet. Segertiden blev 14,4a/2100 m och
segern var värd 20.000 kronor.
Stall Monopole VSIP HB äger
sexåringen.
Magnus svingade sig sedan upp
bakom I’m Magic som ordnade
fjärde raka och är alltjämt obesegrad. Fyraåringen öppnade
bra och tog hand om ledningen.
Make it Happen-sonen höll sedan farten bra och vann säkert på
nya rekordet 16,0/2140 m. Lena
Karlsson & Lars-Olof Ottosson äger I’m Magic som tjänade
17.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

161013

Lätt för Fossens Bonus
Idag tog Fossens Bonus
karriärens 15:e seger.
Magnus Jakobsson gästade Mantorps lunchtävlingar med sin skjutare och
vann enkelt.
Fossens Bonus inledde dagens
lunchtrav på Mantorp genom
att infria det tunga favoritskapet
(spelad till 11 för 10). Efter en
lugn och stabil avgång kunde
Magnus glida framåt i andraspår
och överta taktpinnen efter ett
halvvarv. Resten av loppet blev

Foto: Foto-Mike

sedan en promenad i parken och
Fossens Bonus gick säkert undan utan att förta sig. Segertiden
blev 14,2a/2140 m och makarna

Wallberg som äger belönades
med 25.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT
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Tredje raka för
You to Neat

Global Steffo en vinnare igen

You to Neat fortsätter att
rada upp segrar.
Igår tog han sin tredje raka
när han vann på Färjestad.
Magnus Jakobssons You to Neat
infriade favoritspelarnas förväntningar när han vann kvällens avslutande lopp hemma på
Färjestad igår. Efter att ha övertagit taktpinnen i första sväng
fick Magnus bestämma och även
om det hårdnade till in mot mål
var segern aldrig i riktig fara. Segertiden blev 17,1/2140 m och
segern var värd 17.000 kronor.
Fredrik Månsson äger och är
även uppfödare.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Foto-Mike

Igår tog Global Steffo årets
tredje seger.
På Örebrotravet kämpade
han sig till seger i V5-avslutningen.
Global Steffo gjorde lite halvcomeback som tvåa i början av månaden och med det loppet i kroppen var han åter segermogen.
Magnus Jakobsson fick plocka
fram sin känsliga körhänder i
starten och lyckades få iväg fy-

raåringen i rätt gångart. I första
sväng blev han sedan släppt till
ledning och fick sedan favoriten
Tayson Bi på utsidan. Dessa två
gjorde sedan upp om segern och
Global Steffo var starkast av de
två och höll undan knappt men
säkert på nya rekordet 15,7/2140
m. Stall Let’s Dance äger Judge
Joe-sonen som tjänade 20.000
kronor.
OLA HALLERSTEDT

161022

Ännu en V75-seger för Fossens Bonus
Fossens Bonus och Magnus
Jakobsson var omgångens
största V75-favorit.
De infriade förväntningarna och tog en säker seger i
den inledande avdelningen.
Idag slog Fossens Bonus till och
tog karriärens fjärde V75-triumf.
På Rommetravet vann sexåringen den första V75-avdelningen
tillsammans med sin tränare
Magnus Jakobsson. Färjestadskollegan Jonas Moberg tog hand
om täten med Mon Petit Cheval
och släppte ifrån sig ledningen i
den första kurvan. Magnus fick
sedan styra och ställa som han
ville där framme och Fossens
Bonus gick undan till en säker
seger på 13,0a/2140 m.

Foto: Foto-Mike

– Han var jättefin och det kändes
bra hela vägen. Det blev ett önskescenario, sa Magnus.
Segern inbringade 125.000 kronor och Åsa och Terry Wallbergs

guldklimp har nu inte långt kvar
innan han sprungit in sin första
miljon.
OLA HALLERSTEDT

NYHETER

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2016

161026

161030

Seger och champion på Rättvik

Zulu Lynet vann
trots galopp
You to Neat fortsätter att
rada upp segrar.
Igår tog han sin tredje raka
när han vann på Färjestad.

Foto: Foto-Mike

Igår var det säsongsfinal
på Rättvikstravet.
Magnus Jakobsson var på
plats och vann ett lopp
och hyllades även som
årets champion.
Jakobsson säkrade ytterligare ett
championat då han blev segerrikast körsven på Rättvikstravet.
Magnus noterades även för en
seger då han vann med egenträ-

nade East Herkules. Efter att tidigt ha tagit hand om ledningen
drog femåringen på i ett relativt
jämnt tempo och det var sedan
ingen som kunde hota. Juliano
Star-sonen höll farten bra och
gick undan till en säker seger på
14,2a/1640 m. Stall East Herkules HB är ägare och förstapriset
var 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Det blev ett synnerligen rörigt
kallblodslopp på Färjestad igår
då endast tre av fältets hästar
lyckades komma runt felfritt.
En av de som galopperade var
Magnus Jakobssons Zulu Lynet
som tog sig en rejält galopp kort
efter start. Han hittade dock trav
igen och vid varning sågs han i
fjärde-par utvändigt. Ut på bortre långsidan kunde Magnus
gå med i tredjespår och i slutsvängen kom han fram utvändigt
Sör Wilma som tagit över täten.
Denne blev dock ett enkelt byta
och Zulu Lynet sprintade undan
till en lätt seger på 32,6/2180 m.
– Han tog i väldigt mycket själv
från början och checken blev för
lång så han rumplade till och galopperae men sedan gjorde han
ett väldigt bra lopp. Det går lite
på nålar faktiskt så man får sitta
och hålla i hela vägen. Det är
rätt så bra fart i honom men ha
är inte helt fläckfri i travet, sade
Magnus.
Feseth Lynet-sonen tjänade
17.000 kronor och det är Thor
Hagströms Bygg AB som äger.
OLA HALLERSTEDT
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Fossens Bonus

Foto: Kurt Einevåg

Valack född 2010-04-26 e. Juliano Star (Fr) u. Matilda Mitj ue. Star Gede (Fr)
Ägare & uppfödare: Åsa & Terry Wallberg Skötare: Martina Lunde

Starter oktober 2016

3 2-0-0

12,9am

157.000 kr

F 161001 2/2140 6 12,9a 31 Magnus Jakobsson
7.000 Silverdivisionen försök 2
Mp 161013 2/2140 1 14,2a 11 Magnus Jakobsson 25.000
Ro 161022 3/2140 1 13,0a 17 Magnus Jakobsson 125.000 Silverdivisionen försök 5

1. Fossens Bonus
157.000 kr
2. East Herkules 35.000
3. Global Steffo 30.000 kr

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 2016: Turbo Girl
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 har kört 26,5 här hemma med honom på ett bra sätt.
Charlock Wiking - Sköter träningen på ett bra sätt och gör det
vi begär. Vi har kört 26,5 i jobb
här hemma.
Global U.S.A. - Ser fantastiskt
fin ut och har gått ett 1.23-jobb
på banan. Hon sköter sig väldigt
bra.
Global Ubuntu - Var fin här
han gick premieloppet även om
han är lite stor och gänglig. Han
har inte gått några snabbare tider utan kommer att jobba upp
styrka och spänst innan vi kört
något snabbare.
Global Unprotected - Är en jättefin häst och han har varit in till
banan en gång och har gått 1.23
på ett väldigt bra sätt.
Global Utility - Är en stor och
rejäl häst med ett väldigt fint
steg. Hon har gått 1.22/1600 m
på ett väldigt bra sätt och jag är
supernöjd med henne.
Knightgi - Har väldigt lätt för
sig men har varit lite förkyld och
det har varit lite segt att bli av
med det så han har fått stå över
lite jobb. Han är en jättefin häst
men vi har inte kört något snabbare på slutet.
Magic Molly - Är en jättefin
häst som gick 1.22 i ett jobb.
Hon är dock lite svår i munnen
än så länge men hon visar väldigt bra kapacitet.
Prelong Noir - Skulle ha gått
premielopp i torsdags och hade
jobbat riktigt bra men trampade
snett och blev tyvärr halt. Vi har
röntgat honom men inte hittat
några fel.

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Kvalade på
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ett bar sätt i somras men fick
sedan någon form av allergi och
det var segt innan det släppte.
Nu är hon i alla fall bra och tränar på för fullt men det är en bit
kvar till start.
Charlock Alma - Gjorde en
start men jag var inte vidare nöjd
med henne så vi kollade upp
henne och hon blev behandlad.
Jag tycker inte att hon är riktigt
där jag vill ha henne än.
Donna Lisa - Har tränat på
men jag har inte fått till det rätta
trycket. Hon får därför starta
igång lite så får vi se om hon utvecklas och hon debuterar imorgon.
Egge Piril - Har inte varit här
så länge och det är inte aktuellt
med någon start nu utan vi siktar
på våren.
Global Takeaway - Gjorde ett
bra lopp på Färjestad senast och
skötte sig bra och gick bra ända
in i mål. Jag fortsätter att smyga
i någon start till innan det blir
vinterträning.
Global Taxpayer - Har varit in
till banan och gått något 1.20jobb men jag tycker inte han är
startklar än. Han får jobba på lite
mer så det blir lite mer tryck i
honom.
Magic Moves - Är förbättrad nu
och fysiskt är han startklar men
han har lite problem med psyket
och är inte riktigt mogen än.
M.T.Laroche - Gjorde ett par
starter men betedde sig lite
märkligt så vi kollade upp henne
och hon har inte varit riktigt 100
så det var säkert därför hon inte
fungerade.
Ottens Dibaba - Galopperade
direkt från start på Rättvik senast och det fungerade inte med
spår två. Hon kändes dock fantastiskt bra efteråt och jag körde
inte för fullt. Eventuellt blir det

start på Örebro nästa vecka.
Red Chili Runner - Känns bra
och vi ska prova att starta på Axevalla till veckan. Hon har inte
den rätta speeden än men det
kommer och styrkan är bra i alla
fall.
Turbo Girl - Har jag inte varit
riktigt nöjd med på slutet och vi
kollade upp henne efter senaste
starten. Hon var lite öm så nu får
hon en paus och hon får komma
igen.
You to Optimal - Var ute på en
skentur för en vecka sedan och
skrapade upp sig och fick lite
sår här och där. Hon är en jättefin häst som kommer ut igen när
hon har läkt ihop.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Var riktigt positiv på Rättvik senast och hade
nog vunnit med lucka lite tidigare och hon har kommit tillbaka
fint.
B.T.’s Vicilando - Ska få det lite
lugnare en period och det blir
ingen mer start i år för hans del.
Gene Kelly Am - Ser fin ut för
dagen och eventuellt blir det
start på Örebro nästa vecka.
Global Scenario - Har tränat
1.20 som bäst och gör första
starten för mig imorgon. Vi har
ett tråkigt läge så jag ligger lite
lågt.
Global Steffo - Är en stabil och
säker häst som har gjort det bra
och han startar på V75 på lördag.
I’m Magic - Känns fin för dagen
och startar på Axevalla på tisdag
men fick tyvärr ett dåligt läge.
Rufus Wibb - Gick ett 1.35jobb och kändes helt ok och han
ska få gå något snabbare innan
vi provar att starta.
Tougherthantherest - Gjorde
ett riktigt bra lopp senast faktiskt
då han fick gå först i tredjespår

TRÄNINGSRAPPORTER
och blev hängande. Han höll
ändå bra och startar imorgon
igen.
You to Neat - Skulle ha startat
på Färjestad men banan var för
dålig så jag strök efter värmningen. Det var synd för han
kändes bra för övrigt.
Zulu Lynet - Vann senast trots
galopp och gjorde ett bra lopp.
Han är inte helt att lita på än så
det finns lite att slipa på.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Slet så mycket han orkade senast och gick bra
men det var inte lätt att springa
för honom. Han får starta på
framöver.
East Herkules - Var bra senast
på Rättvik och vann med krafter
kvar. Han har dock varit lite knölig efter det så vi har kollat upp
honom och han fick en rundsmörjning.mäla honom under
veckan igen.
Echos Orlando - Känns bra för
dagen och startar imorgon. Han
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har nerverna emot sig och blir
lite väl upp i varv.
Global Runaway - Galopperade
från start senast och vi kollade
upp henne. Hon var lite öm i ett
par kotor som vi har behandlat.
Golden November - Fick ett
omöjligt lopp senast men höll
ändå godkänt och han var starta
på.
Manontee - Tar det lite lugnt för
dagen.
Mantoqueen - Fick en het häst
på utsidan senast så det gick alldeles för fort första varvet. Det
gick inte att begära mer av henne
och hon kändes bra annars så vi
provar att starta igen.

ÄLDRE

Conrads Elsa - Gick i ledning
senast men höll lite för dåligt
även om det var bra fart. Jag
tycker inte att moralen finns där
längre.
Exciter - Startade på Solvalla
och var väldigt entömd så han
blev behandlad igen och det här

blir sista chansen.
Fossens Bonus - Känns bra efter
segern senast men jag har inte
riktigt bestämt var nästa start
blir. Han måste ha ett lopp innan
finalerna på Solvalla i slutet av
november.
Global Offshore - Går fortsatt
bara motion och vi har inte kört
några jobb med honom än.
Mactheman - Hamnade omöjligt på det senast på Romme och
vi provar att starta imorgon igen.
Jag får smyga med och köra till
slut.
Nova Mollyn - Gjorde ett jättebra lopp senat på en 1.24-tid så
formen verkar bra och hon startar ikväll igen.
You to Luscious - Hade en febersläng i förra veckan men är
snart på gång igen.

ÄNDRINGAR
IN:

Egge Piril -13 e. Lome Elden

