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Magnus laddar
för en ny säsong
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MAGNUS HAR ORDET...
Det har inte varit så mycket starter än så länge utan vi tränar mest. Vi har
även haft några som blodvärdena inte varit helt perfekta på så vi får vara
lite extra noga när det är som det är. Vi kollar alla som ska göra något extra i
och med att det har varit lite svajigt sista tiden. Vi kommer att fortsätta ligga
lågt någon månad till innan det blir någon värre fart på grejerna.
Nytorp 3/2 2017

170131

You to Optimal tog årets första
I tisdags kom årets första
seger för stall Jakobsson.
You to Optimal infriade favoritskapet på Eskilstuna
tillsammans med sin tränare.
Det blev tredje gången gillt för
You to Optimal som tog kar-

riärens första seger under tisdagen. Från sina 20 meters til�lägg hamnade hon i fjärde-par
utvändigt och därifrån stötte
Magnus i tredjespår 800 kvar.
Han fick svar av en konkurrent
och kunde haka på den i rygg
tills den tog över i utgången av
slutsvängen. Det stod sedan och

vägde en aning över upploppet
men You to Optimal avgjorde
ändå relativt säkert sista biten på
19,7/2160 m. Fredrik Månsson
är både ägare och uppfödare till
Conny Nobell-dottern som tjänade 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

MÅNADENS HÄST
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You to Optimal

Foto: Kurt Einevåg

Sto född 2013-06-19 e. Conny Nobell u. You to Indochina ue. Korean (Fr)
Ägare & uppfödare: Fredrik Månsson, Söderköping Skötare: Sara Karlsson

Starter januari 2017
Ö 170102
F 170109
E 170131

3 1-1-0

9/2140 2 18,6
1/2140 4 18,7
1/2160 1 19,7

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

18,6m

25.800 kr

21 Magnus Jakobsson
16 Magnus Jakobsson
26 Magnus Jakobsson

7.500
3.300
15.000

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 2016: Fossens Bonus
Juli 2016:

TRÄNINGSRAPPORTER

TREÅRINGAR

Amore Passo V.W. - Har tränat
på som vanligt och det var meningen att vi skulle in till banan
men den var för dålig så vi får
dra lite på det helt enkelt.
Charlock Wiking - Känns bra i
jobben här hemma och vi ligger
runt 1.30-tempo.
Global U.S.A. - Går motion efter sin operation.
Global Ubuntu - Har börjat gå
jobb igen nu och allt verkar bra
så nu tränar han för fullt efter sin
operation.
Global Unprotected - Känns fin
i jobben och vi kommer att åka
in till banan och testa frampå.
Global Utility - Tar det fortfarande lite lugnt och motioneras
efter sin operation.
Knightgi - Känns fin i träning
och tanken var att vi skulle åka
in till banan och testa men förhållandena var tyvärr lite för dåliga så vi får vänta.
Magic Molly - Verkar allt vara
bra med för dagen och vi skulle
ha varit in till banan men den var
för dålig så vi får skjuta lite på
det.
Prelong Noir - Börjar komma
ikapp riktigt bra och går jobb
med de andra treåringarna nu.
Han ser fin ut för dagen.

FYRAÅRINGAR

Alexia Marshall - Skulle ha
startat i onsdags men har haft
lite problem med tänderna och
varit lite irriterad i munnen. Vi
får därför vänta lite tills det verkar mer stabilt.
Charlock Alma - Har varit fin
på slutet men vi har bestämt oss
för att vänta med att starta till
våren. Hon tränar för fullt och
känns bra men nu väntar vi till
det blir bättre banor.
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Donna Lisa - Får en träningsperiod nu och vi väntar med att
starta till våren.
Egge Piril - Kastrerades för någon vecka sedan efter att ha blivit lite väl kaxig. Han ser fin ut
men går inga jobb precis nu.
Global Takeaway - Skulle ha
startat ikväll men blodvärdena
var inte ok så jag strök. Hon har
verkat bra i träning annars.
Global Taxpayer - Skulle ha
gått ett banjobb för någon vecka
sedan men förhållandena var för
dåliga så vi har beslutat oss för
att vänta med att starta till våren.
Magic Moves - Ser fin ut för dagen och tränar på för fullt och vi
siktar på att starta framåt våren.
M.T.Laroche - Går bara motion
för dagen.
Ottens Dibaba - Ser fin ut i träning och känns stark och bra. Vi
väntar till våren med att starta
och hon behöver bara något
snabbare jobb innan hon är startklar.
Red Chili Runner - Tränar på
fint och känns bra men det är
inte aktuellt med någon start förrän banorna blir bättre i vår.
Turbo Girl - Har haft lite bekymmer med magen tidigare
men det har blivit bättre nu. Hon
har varit lite kinkig med maten
och inte velat äta men efter medicinering blev det bättre med en
gång.
Vikens Prince - Har inte varit
här så länge och han var inte helt
100 när vi kollade upp honom
och det visade sig att han hade
en lös benbit. Han blev därför
opererad för någon vecka sedan
och jag tycker det här känns som
en intressant häst.
You to Optimal - Vann senast
och skötte sig bra och var lugn
och fin i ryggar. Det var positivt
och hon går åt rätt håll så jag får

se om jag kan hitta något nytt
lämpligt lopp.

FEMÅRINGAR

Amazing Doc - Ser jättefin ut
och känns stark och bra men
framförallt fräsch.
Fred’s Lucky Day - Tränar på
för fult och planen är att han ska
åka med treåringarna till banan
och gå jobb. Det är ingen dum
häst även om det är en bit kvar
till kval.
Gene Kelly Am - Var inte riktigt 100 senast han startade så
han blev behandlad efter det. Nu
tar vi ett litet tävlingsuppehåll
och han startar igen när det blir
broddfritt.
Global Scenario - Galopperade
tyvärr direkt i starten senast då
jag försökte köra lite men det
gick inte. Formen verkar rätt så
bra annars.
Global Steffo - Tränar på och
ser bra ut och jag har inget att
anmärka på för dagen.
I’m Magic - Har precis kommit
tillbaka men har inte börjat gå
några jobb än utan vi kör bara
motion än så länge.
Rufus Wibb - Ska börja gå jobb
till veckan och jag tycker han
verkar förbättrad.
You to Neat - Tränar på fint för
dagen och ska gå något snabbare
jobb framöver.
Zulu Lynet - Går bara tryckvagnsträning än så länge.

ÄLDRE

Beppen Palema - Känns fortsatt
fin och allt verkar bra med honom för dagen.
East Herkules - Körde jag ett
lite snabbare jobb med för någon vecka sedan men han var
lite rullig så han blev behandlad
i båda framknäna. Han är ingen

TRÄNINGSRAPPORTER
broddhäst så vi avvaktar ändå till
våren.
Echos Orlando - Skulle ha startat i måndags men vrickade sig
och blev lite halt. Det var inget
allvarligare men det tar nog någon vecka innan han är igång
igen.
Fossens Bonus - Var inte bra senast och blodprov visade att något inte stod rätt till så vi ska ta
ett nytt prov till veckan. Han går
motion och är pigg och fin så det
är inga synliga fel men det blir
ingen mer start förrän till våren.
Global Offshore - Tränar på
och går motion för dagen.
Golden November - Har haft
problem med en hovspricka så
han tar det lite lugnt för dagen.
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Mactheman - Tränar på för fullt
och känns bra för dagen.
Manontee - Har börjat att gå
jobb igen och ser jättefin ut. Allt
verkar bra och han är fräsch och
fin.
Mantoqueen - Får en träningsperiod nu och hon återkommer
på tävlingsbanan när banorna
blir bättre.
Valnes Fernando - Har varit
en positiv överraskning så här
långt. Jag har kört någon repa på
rakbanan efter 1.22 i långvagn
och han är inte helt oäven faktiskt.
Vikens Beer Hunter - Är behandlad och har inte börjat att gå
några jobb än.
You to Luscious - Var inte bra

senast och det visade även blodprovet efteråt. Han är även missgynnad av att tävla med skor så
vi drar på startande med honom.

ÄNDRINGAR
IN:

I’m Magic f.-12 e. Make it Happen
Valnes Fernando f.-11 e. Quatre Juillet
Vikens Beer Hunter f.-11 e. Flirtin Man
Vikens Prince f.-13 e. Mr Pine Chip

UT:

Exciter, Global Runaway

