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ANTAL

1

2

3

SEGER%

PLATS %		 INKÖRT

14

4

1

2

29%		

50%			

445.998:-

MAGNUS HAR ORDET...
Slutet på året blev bra och det var då framförallt Fossens Bonus som gjorde
det otroligt bra med seger i både försök och final av Silverdivisionen. Det har
annars inte varit så väldigt mycket starter men de som har varit ute har gjort
det bra. Nu fokuserar vi mest på träning en period och försöker ha hästarna
väl förberedda framåt våren.
Nytorp 10/1 2017

ÅRSKRÖNIKA
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2016 var ett jättebra år och det blev rekord i inkörda pengar och hästarna
vann också mycket lopp. Stallet tog sex V75-segrar under året och vi hade
även en jättebra segerprocent. Det finns ju givetvis alltid saker som man hoppas kan bli ännu bättre och jag tycker det ser positivt ut inför 2017. Jag har
många fina hästar så man får hoppas att de utvecklas som de ska.
Utanför tävlingsbanan har det också hänt en del under året och vi har renoverat stallet och byggt till en ny del. Vi har inte plats för fler hästar men har
fått ett väldigt mycket bättre stall än vad vi hade förut. Vi har också byggt
en lösdrift för unghästarna och renoverat upp alla hagar så de är nya och
fräscha. Jag kommer att fortsätta med löpande investeringar i anläggningen
även i år.
STALLETS RESULTAT 2016
ANTAL

1

2

3

SEGER%

278

70 35 26 25%		

PLATS %		 INKÖRT

47%			

3.393.588:-

VINSTRIKASTE HÄSTAR 2016

TREÅRINGAR

1. Global Takeaway
2. Turbo Girl		
3. Ottens Dibaba
4. Magic Moves		
5. Charlock Alma

FYRAÅRINGAR
1. Gene Kelly Am
2. Global Steffo		
3. Amazing Doc		
4. I’m Magic		
5. Porthos Race		

ÄLDRE

1. Fossens Bonus		
2. Global Patriot		
3. Nova Mollyn		
4. Conrads Elsa		
5. Mactheman		

85.300:50.000:49.000:28.400:23.938:-

6 ST V75-SEGRAR

160507 Örebro Fossens Bonus

Bronsdivisionen, Försök 6 i meeting 3

160507 Örebro Global Patriot

Silverdivisionen, Försök 6 i meeting 3

160807 Dannero Nova Mollyn
Svensk Travsports Guldtäcke

144.200:119.500:103.200:83.700:73.600:-

161022 Romme Fossens Bonus

Silverdivisionen, Försök 5 i meeting 7

161210 Färjestad Fossens Bonus
Silverdivisionen

161226 Solvalla Fossens Bonus
820.364:216.000:194.382:130.568:122.800:-

Silverdivisionen, Final

ÅRSKRÖNIKA
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161207

161210

Vin och vatten på
Momarken

Fossens Bonus ordnade hemmajubel

Magnus Jakobsson gästade Momarken med fyra
hästar igår.
Det blev blandade framgångar med två vinnare
och två diskade.
Det blev en snygg dubbelseger
för stall Jakobsson vid gårdagens
tävlingar på Momarken. Echos
Orlando och Charlock Alma var
Magnus två vinnare under kvällen och den förstnämnde tog
årets tredje seger då han ohotad
vann femte lopp på 17,1a/2140
m. Segern var värd 15.600 kronor och det är Stall POMMeS
HB som äger femåringen.
Sedan var det dags för Charlock
Alma att göra karriärens andra start. Efter att ha debuterat
i september var hon nu tillbaka
på tävlingsovalen. Orlando Vicidottern infriade favoritskapet
och vann säkert på nya rekordet
18,7/2140 m. Charlock AB &
Limerick Publishing AB äger
treåringen som tjänade nästan
12.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Malin Albinsson/Kanal75

Fossens Bonus tog idag
årets tredje V75-seger.
Tillsammans med sin tränare Magnus Jakobsson
spurtade han hem sista avdelningen på Färjestad.
Fossens Bonus fortsätter att leverera topprestationer och var
idag bara bäst i den avslutande
V75-avdelningen hemma på
Färjestadstravet. Från sitt bakspår hamnade Magnus i fjärdepar utvändigt och kunde haka på
i tredjespår på sista bortre långsidan. Jakobsson kunde sedan
sitta kvar i rygg till utgången av

slutsvängen då han gav Juliano
Star-sonen anfallsorder. Fossens
Bonus avslutade strålande över
upploppet och avgjorde lekande
lätt på 12,4a/1640 m.
- Planen var att få rygg på Björn
Goop och sedan kunde vi följa
med i rygg på den. Han kändes
jättefin och bara väntade på att
han skulle få marschorder, sade
en mycket nöjd tränare och kusk.
Åsa och Terry Wallberg som är
både ägare och uppfödare hyllades i vinnarcirkeln efter segern
som inbringade 125.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

NYHETER
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161227

Lätt finalseger för Fossens Bonus
Igår var det dags får årets
sista V75-finaler på Solvalla.
Fossens Bonus inledde omgången och vann Silverdivisionens final för sin tränare Magnus Jakobsson.
Fossens Bonus avslutade tävlingssäsongen 2016 på bästa
tänkbara sätt då han vann V75finalen under annandagen på
Solvalla. Även om sexåringen
högst troligt kommer att göra
ytterligare någon start innan vintervila kan han se tillbaka på ett
fantastiskt 2016. På 12 starter
vann han sju lopp och tjänade
drygt 820.000 kronor. Gårdagens seger var värd hela 220.000
kronor och efter att ha tagit hand
om ledningen var Fosssens Bonus helt ohotad och vann enkelt
på 13,3a/2140 m.

Foto: Kanal75

– Hästen skulle ha gått till vintervila redan för en månad sedan men han blir ju bara bättre.
I dag var han väldigt fin. Nu får

161229

Lätt seger på hemmaplan
Magnus Jakobsson vann
V4-2 i överlägsen stil på
Färjestad idag.
Bakom Berne Gustavssons
Global Trace blev segern
mycket enkel.
Global Trace gjorde lite halvcomeback efter två månaders bortavaro och trots avsaknaden av
lopp var han segermogen direkt.
Från innerspår höll Magnus upp
ledningen och treåringen fick sedan bestämma. Över upploppet
tackade Orlando Vici-sonen för
sig och sprintade undan på lätta
ben.
OLA HALLERSTEDT

Foto: Kurt Einevåg

nog Fossens Bonus göra någon
start till innan han får lite vila, sa
Magnus Jakobsson.
OLA HALLERSTEDT

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 december 2016

2 2-0-0

F 161210 11/1640 1 12,4a
S 161226 4/2140 1 13,3a

1. Fossens Bonus
345.000 kr
2. Mantoqueen 53.800
3. Echos Orlando 15.651 kr

12,4ak

345.000 kr

43 Magnus Jakobsson
20 Magnus Jakobsson

125.000 Silverdivisionen
220.000 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 2016: Fossens Bonus
December 2015: Conrads Elsa
Juli 2016:

TRÄNINGSRAPPORTER

TVÅÅRINGAR

Amore Passo V.W. - Tränar på
bra även om vi inte har kört något snabbare senaste tiden. Allt
verkar dock bra med honom.
Charlock Wiking - Är en jättefin häst som tränar på fint och
vi ska börja att sänka tiderna
framöver.
Global U.S.A. - Är opererad för
en lös benbit och är konvalescent
för dagen.
Global Ubuntu - Har varit opererad för en lös benbit men har
börjat träna nu igen och jag tror
inte han har tappat så mycket.
Global Unprotected - Känns
stark och fin i jobben och han är
en jättefin häst. Han verkar också vara rätt så tidigt utvecklad.
Global Utility - Har opererat
bort en lös benbit och tar det därför lugnt för dagen.
Knightgi - Tränar på bra och han
är en jättefin häst som dessutom
verkar vara rätt så tidig av sig.
Magic Molly - Är väldigt kvick
i benen och har lätt för sig men
hon har ett lite hetsigt temperament än så länge. Fysiskt är hon
långt kommen men hon har lite
speciellt humör.
Prelong Noir - Är lite efter de
andra men är en väldigt fin häst
och han sköter allt bra så här
långt.

TREÅRINGAR

Alexia Marshall - Tränar på bra
och känns startklar nu så jag ska
hitta något lämpligt lopp i närheten att debutera i.
Charlock Alma - Var jättefin
senast på Örebro och avslutade
väldigt snabbt. Vi har beslutat att
inte starta något mer i vinter utan
spara henne till våren istället.
Donna Lisa - Gick godkänt på
Färjestad i senaste starten och
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jag tycker att det tar sig.
Egge Piril - Känns jättefin men
vi har inte kört snabbare än 1.40
än så länge. Han är dock en väldigt fin travare som har lätt för
sig så han blir intressant fram i
vår.
Global Takeaway - Känns bra
för dagen och går jobb för fullt
så jag har inget att anmärka på.
Global Taxpayer - Tränar på
och börjar ta i lite mer än tidigare. Han känns riktigt fin och
närmar sig start.
Magic Moves - Blev lite sliten
efter senaste starten så han får ta
det lite lugnare nu.
M.T.Laroche - Är konvalescent
för dagen.
Ottens Dibaba - Har börjat gå
jobb igen och det är inget fel på
energin utan hon är snarare lite
överambitiös. Hon känns i alla
fall bra.
Red Chili Runner - Fick kolik
i december och tappade en del i
vikt så hon har bara gått motion
efter det och inga jobb än.
Turbo Girl - Har varit lite down
en period och inte lika på hugget
så jag misstänker att det är magen som krånglar lite.
You to Optimal - Har gjort två
starter och var väldigt bra första
gången men kvävde sig nu senast. Hon låg på alldeles för hårt
så vi får jobba lite med nerverna
så att hon lugnar sig när det blir
allvar för hon tränar väldigt bra.

FYRAÅRINGAR

Amazing Doc - Ser jättefin ut
för dagen men kommer inte att
starta något förrän det blir barfotakörning igen.
Fred’s Lucky Day - Har inte
varit inne så länge men jag är
väldigt nöjd med honom och vi
körde ett 1.30-jobb idag. Det är
rätt så bra och han tar sig mer

och mer.
Gene Kelly Am - Var bra på
Örebro senast så formen verkar
uppåt. Planen är att starta igen
nästa vecka.
Global Scenario - Tränar fortsatt fint och känns riktigt stark
och bra för dagen. Planen är att
starta till veckan och jag hoppas
hon gör ett bra lopp.
Global Steffo - Går jobb för
fullt igen och får träna på under
vinter för det blir ingen start förrän vi kan köra barfota.
Rufus Wibb - Har gjort en start
men då var jag inte riktigt nöjd
med honom så vi åkte till Mälarkliniken och han blev åtgärdad lite här och där så han är
konvalescent någon vecka till.
You to Neat - Har varit behandlad i bakknäna och börjar gå
jobb i slutet av veckan men det
är inte aktuellt med någon start
under vintern.
Zulu Lynet - Har fått en liten
tävlingspaus och tar det lugnare
nu under vintern.

FEMÅRINGAR

Beppen Palema - Känns stark
och fin nu och är allmänt piggare. Vi har inte kört några snabbare jobb men allt verkar bra.
East Herkules - Känns bra för
dagen och jag har inget att anmärka på.
Echos Orlando - Skötte sig bra
näst senast på Momarken men
hoppade lite utan anledning senast. Jag hade ändrat lite på utrustningen så det kan möjligen
bero på det och han kan vara lite
spänd och konstig ibland.
Global Runaway - Galopperade igen ikväll så nu får hon lägga
tävlingsskorna på hyllan och bli
fölmärr.
Golden November - Tränar på

TRÄNINGSRAPPORTER
och verkar helt ok för dagen.
Manontee - Har vilat hela hösten men har nu börjat gå lite motion och så här långt ser allt bra
ut.
Mantoqueen - Var bra i Örebro
senast och kändes riktigt uppåt.
Nu blir det dock ingen mer start
under vintern utan vi väntar lite
längre framåt våren.

MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2016

ÄLDRE

Exciter - Har vi beslutat oss för
att ge upp med.
Fossens Bonus - Känns fortsatt
jättefin och har gjort det jättebra i
V75 på slutet. Det lutar åt att han
får starta hemma på Färjestad i
Silverdivisionen nästa helg.
Global Offshore - Går jobb för
fullt och målet är att han ska
komma ut framåt våren igen.
Mactheman - Går jobb i full
utsträckning nu men det är inte
aktuellt med någon start än.
You to Luscious - Verkar allt
bara bra med och han startar på
Romme nu i veckan.

ÄNDRINGAR
UT:

Tougherthantherest

