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MAGNUS HAR ORDET...
I slutet av året brukar det alltid bli en liten avtrappning och så är fallet även
i år. Vi har redan nu börjat att förbereda och sikta på nästa säsong med
en del hästar och det kommer inte att bli så hemskt mycket starter under
december. Jag själv kommer även att åka på semester och är borta 11-22
december. Det blir skönt att få lite sol och värme och ett välbehövligt brake.
Jag hoppas dock hinna med att passera 10 miljoner inkört i år för nu fattas
det inte mycket innan jag har nått dit.
Nytorp 2/12 2016

NYHETER
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Seger direkt för Global Scenario

Magnus tog dubbel
på hemmaplan
Stall Jakobbson noterades
för två segrar under fredagen.
På hemmaplan ordnade
Magnus stallets 65:e och
66:e årsseger.

enkelt från ledning. Jakobsson
fick bestämma i täten och över
upploppet var fuxan ohotad.
Färjestadstränaren stängde sedan butiken då han vann det avslutande loppet med Elisabeth
Sandins Bisu the Beat. Även här
var segerreceptet spets och slut.

Nu återstår bara en seger innan
Magnus Jakobsson har nått upp
till fjolårets segerantal på 67 tränarsegrar. De två senaste ordnade han på hemmaplan i fredags
då han fick segerdefilera med Ottens Dibaba och Magic Moves.
Den förstnämnde fortsätter att
övertyga och vann smått överlägset efter att ha snabbstartat
till ledning. Det var treåringens
tredje seger i fjärde starten och
hon är fortsatt obesegrad felfri.
Hon skötte sig perfekt men jag
blev väldigt konfunderad när jag
provade bakom startbilen innan
tävlingarna och hon vägrad att
trava. Då sjönk förväntningarna men det gick ju bra och jag
tycker hon är en riktigt fin häst,
berömde Magnus.
JDR Trav HB äger Pastor
Stephen-dottern som tjänade
17.000 kronor. Segertiden blev
nya rekordet 14,8a/1640 m.
Magnus vann sedan även med
Magic Moves som gjorde karriärens andra start. Treåringen
imponerade stort då han, trots ett
lopp utvändigt ledaren, kunde
vinna enkelt. Redan i utgången
av slutsvängen hade han avväpnat favoriten och över upploppet
gick Zola Boko-sonen undan enkelt. Segertiden blev 18,0/2140
m och ägarna Maria Jansson,
Bengt Axelsson och Joachim
Öhrman belönades med 17.000
kronor.

OLA HALLERSTEDT

OLA HALLERSTEDT

Foto: Kurt Einevåg

Igår gjorde Global Scenario först starten i regi Magnus Jakobsson.
Det slutade på bästa tänkbara sätt med en säker seger.
Global Scenario anlände till
Värmland och Jakobssons gård
för en månad sedan och igår var
det dags för start på hennes nya
hemmabana Färjestad. Från til�lägg hamnade Magnus invän-

digt en bit bak i fältet och ut
på slutrundan letade han sig ut
i andraspår. 600 meter från mål
fick fyraåringen full anfallsorder och tog sig fram som trea i
slutsvängen. Hon höll farten bra
över upploppet och avgjorde
knappt men säkert sista biten på
18,0/2160 m. Global Farm AB
äger Muscle Hill-dottern som
tjänade 30.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

161128

Två segrar på Axevalla

Foto: Malin Albinsson/MVA Foto

Magnus Jakobsson fortsätter att vinna lopp.
Vid fredagens tävlingar på
Axevalla blev det två segrar.
Magnus tog kvällens första seger
tillsammans med Håkan Petterssons Queen Will som höll undan

MÅNADENS HÄST
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Fossens Bonus

Foto: Hanold/Foto-Mike

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 november 2016
Bj
S

2 0-1-0

13,1ak

129.564 kr

161119 3/1609 4 13,1a 68 Magnus Jakobsson
161126 12/2140 2 13,9a 121 Magnus Jakobsson

1. Fossens Bonus
129.564 kr
2. Global Scenario 30.000
3. Magic Moves 22.700 kr

19.564 Silverdivisionen
110.000 Silverdivisionen, final

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 2016: Fossens Bonus
November 2015: Fossens Bonus
December 2015: Conrads Elsa
Juli 2016:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Amore Passo V.W. - Känns bra
och gick ett 1.27-jobb här hemma på gården för någon vecka
sedan på en lite tung bana. Han
utvecklas bra.
Charlock Wiking - Gick ett
1.27-jobb här hemma förra
veckan och han känns fortsatt fin
och utvecklas undan för undan.
Global U.S.A. - Är en jättefin
häst som jag är supernöjd med
men hon har en lös benbit som
ska opereras bort.
Global Ubuntu - Har sett jättefin ut i jobben men har mest
tränat i sanden. Han har en lös
benbit som han visserligen inte
känner av men det är lika bra att
ta bort den så han kommer att
opereras nu i december.
Global Unprotected - Är en jättefin häst som gör allt rätt och
han ser lovande ut.
Global Utility - Ska opereras
för en lös benbit under månaden
men är jättefin annars och jag
tycker det ser hoppfullt ut.
Knightgi - Är en jättefin häst
som är pigg och fin. Han travar
bra och är väldigt okomplicerad.
Magic Molly - Är väldigt kapabel men hon är lite känslig i
munnen än så länge och har lite
bekymmer med det. Förutom det
är hon riktigt fin.
Prelong Noir - Blev halt i samband med premieloppet men
känns fin nu och tränar på för
fullt igen även om han hamnade
lite efter.

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Blir bättre
och bättre och vi har kört ett
1.21-jobb med henne. Hon närmar sig start.
Charlock Alma - Gick ett 1.21jobb och kändes bra och ska
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starta på tisdag på Momarken.
Donna Lisa - Galopperade tyvärr senast men kändes ändå
förbättrad så jag tycker att hon
är på rätt väg nu.
Egge Piril - Tränar bara i sanden och kommer att göra så över
vintern. Vi har inte kört några tider än men han är en riktigt fin
travare.
Global Takeaway - Har fått
en liten paus och ska ta det lite
lugnt under december innan vi
börjar träna igen efter nyår.
Global Taxpayer - Ser ok ut i
jobben även om han inte är riktigt startklar än. Han ligger bra i
puls men polletten har inte ramlat ner riktigt än utan vi gnuggar
på ett tag till innan vi startar.
Magic Moves - Gjorde det bra
senast. Han är lite svår i starten
men sköter sig bra sedan.
M.T.Laroche - Har jag inte varit
riktigt nöjd med. Hon har känts
fin i jobben men var inte lika bra
när hon startade senast. Hon har
varit lite svullen i en kota efter
det så vi ska göra en ordentlig
utredning och hon är en jättefin
häst för övrigt.
Ottens Dibaba - Strök jag senast för jag tyckte inte att banan
var lämplig för henne. Det är
inga fel på henne men vi kommer att ge henne en lugnare period nu och ladda för nästa år.
Red Chili Runner - Galopperade direkt i starten senast men
kändes bra annars. Vi provar
igen på tisdag på Momarken och
då är det startbil vilket är en fördel för henne.
Turbo Girl - Tränar på och ser
bra ut. Tanken är att starta frampå när det blir lite mer vinter och
stabilare banor.
You to Optimal - Kvalade på
ett bra sätt och det blir start efter
nyår för hennes del.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Fick jag stryka i
måndags då banan var för dålig
och det skulle ha varit sista starten för året. Hon är en extrem
barfotahäst så nu blir det lite
vinterträning istället.
Fred’s Lucky Day - Har inte varit här mer än tre veckor och han
var rätt så otränad när han kom.
Det känns ändå som en ganska
bra häst och känslan är positiv
än så länge.
Gene Kelly Am - Gick bra senast på Åby och jag har lite planer att anmäla till V75 på Färjestad på lördag.
Global Scenario - Var inte till
sin fördel på Bjerke senast utan
var entömd så hon är behandlad
efter den starten.
Global Steffo - Har gått bra på
slutet men nu har han fått en
paus.
Rufus Wibb - Var jag inte riktigt nöjd med senast han startade
utan han var väldigt spänd och
knuten hela loppet och löpte
aldrig ut. Jag har ändrat lite på
balansen och ska köra något test
innan vi provar igen.
Tougherthantherest - Känns
det som att han har rätt så bra
form nu och han startar på Momarken på tisdag.
You to Neat - Har varit lite stel
och kantig men känns bättre nu.
Han får jobba på ett tag innan vi
provar att starta och jag har inte
bestämt när det kan bli aktuellt.
Zulu Lynet - Har betett sig lite
konstigt på slutet och han höll
på att ramla omkull på Bjerke
näst senast och senast hoppade
han varvet kvar helt omotiverat.
Han gick rätt så bra efter galoppen men det har varit lite strul på
slutet.

TRÄNINGSRAPPORTER

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Har tagit det
lite lugnt nu och får ta igen sig
någon vecka till innan vi börjar
träna igen.
East Herkules - Tränar på i full
utsträckning men det är inte aktuellt med någon start nu.
Echos Orlando - Satt fast med
gott om krafter sparade senast
och han känns fin och startar på
tisdag
Global Runaway - Galopperade helt omotiverat senast. Vi ska
testa att göra någon start till och
se om det blir någon förbättring.
Golden November - Skulle ha
startat på Färjestad men fick en
hovspricka så vi var tvungna att
stryka.
Manontee - Har tagit det lugnt
under månaden och får göra så
månaden ut.
Mantoqueen - Känns fin för dagen och startar idag och jag hoppas på en bra insats.
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ÄLDRE

Exciter - Ser fin ut efter att ha
blivit behandlad igen. Han ska
få något snabbare jobb innan vi
provar att starta.
Fossens Bonus - Gjorde ett jättebra lopp på Solvalla senast och
han får göra en start på Färjestad
i Silverdivisionen på lördag innan vi gör bokslut.
Global Offshore - Tränar på
men vi har inte tänkt att starta i
vinter så han får gå lugnt och fint
så försöker vi att komma ut när
det blir broddfritt.
Mactheman - Har en liten paus
för dagen. Han är en barfotahäst
som går mycket sämre med skor
så då får han träna under vintern.
You to Luscious - Känns fin i
jobben men är lite missgynnad
av att tävla med skor. Jag ska
dock prova att anmäla till lördagsloppet på Färjestad nästa
helg.

ÄNDRINGAR
IN:

Fred’s Lucky Day -12 e. Fräkke Frederik

UT:

B.T.’s Viclando, Conrads Elsa,
I’m Magic, Nova Mollyn

