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Årets första STL- och V75-tävlingar i morgon
Årets hittills största tävlingsdag står för dörren när vi i morgon gästas av STL och V75 med högkvalitativ sport
och spännande lopp. Under året har vi fyra dagar med V75-spel där naturligtvis StoChampionatshelgen 2325 juli är den största. Året avslutas som tidigare med V75 och Sylvesterloppet på Nyårsafton som ju redan
har blivit en tradition här på Axevalla och som vi satsar hårt på att bygga vidare på och utveckla ännu mer.

Fin sport i morgon och comeback för Handsome
Brad
Det är riktigt fin sportslig kvalité på morgondagens tävlingar och vi har många godbitar att se fram emot med
jämna och intressanta lopp. I Bronsdivisionen får vi bland annat se segraren från Sylvesterloppet på
Nyårsafton Phoenix Photo här på Axevalla igen. Gulddivisionen kommer att avsluta hela V75-omgången och
loppet är en riktig godbit. Vad sägs om hästar som Antonio Trot, Disco Volante, Elian Web, Heavy Sound,
Night Brodde och hemmastjärnan Handsome Brad i comeback. Det är fjorton Axevallahästar som provar
lyckan inom V75-spelet och dessa önskar vi såklart lite extra lycka till! V75-1: Hank von Håleryd – Jan
Henriksson (Jeanet Årman), V75-2: Gitane d’Inverne – Max Karlsson (Jan Björkqvist), TheBankonBroadway
– Victor Rosleff (Sofia Aronsson), Svecak Palema – Kevin Oscarsson (Linus Svensson), Alfredo Sauce –
Marc Elias (Eric Martinsson). V75-3: Bransbys Juke Box – Hans Crebas. V75-4: Listas Tinge Ling – Ulf
Ohlsson (Ulf Stenströmer), Miss Moneypenny – Hans Crebas, Garca – Erik Adielsson (Pär Hedberg),
Bearicecream – Örjan Kihlström (Mimmi Elfstrand), Argbiggan – Rickard Svanstedt. V75-5: Hugo Journey Ville Karhulahti. V75-6: Dats So Cool – Stefan Persson (Eric Martinsson), V75-7: Handsome Brad – Carl
Johan Jepson (Ulf Stenströmer).

Intressanta träningsjobb sänds på Facebook Live
Inte nog med att Handsome Brad årsdebuterar i Gulddivisionen i morgon. Både Sofia Aronssons Vichy Grif
som var den Axevallahäst som tjänade tredje mest pengar under 2020 av Axevallahästarna och David
Perssons Vagabond Bi som tjänade mest pengar förra året av samtliga Axevallahästar ska ut och lufta sig.
André Eklundh ska känna på Vicky Grif i ett snabbjobb inne på Axevalla innan V75-tävlingarna ca kl. 13.15
och David Persson ska göra samma sak med Vagabond Bi och hans nya italienare Zagor Roc Kl. 13.20.
Axevalla kommer att livesända båda dessa intressanta träningsjobb på Facebook Live,
www.facebook.com/axevalla.

Utveckling och innovation trots pandemin
Pandemin håller oss fortfarande i ett fast grepp och även om det är osäkert när vi åter kan få träffa våra
hästägare och publik under tävlingsdagarna så förbereder vi oss på bästa sätt inför den dagen det sker.
Sedan vi stängde för publik den 12 mars i fjol så har det hänt en del på anläggningen som vår publik ännu
inte har fått uppleva live. På innerplan har vi en ny storbildsskärm, ny digital oddsindikator och nya digitala
nedräkningsklockor. Just nu håller vi på att ge vår totohall ett rejält ansiktslyft med nya möbler, armaturer,

skyltar och hela totohallen målas om. Det känns otroligt bra att vi kan ge vår kära publik en helt ny
upplevelse när de åter kan vara här och njuta av vår underbara sport på plats.

Axplock vecka 10 2021
Här hittar du Axplock med hemmasegrar på
bortaplan under den senaste veckan.

Axplock V 10

Axevalla önskar alla en trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar hos oss på Axevalla!

Köp din andel
här

Axevallastarter i helgen

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana
532 92 Axvall
Hitta hit
E-post: info@axevalla.travsport.se

Travbanan är en arena för alla åldrar, men för att spela
måste du vara minst 18 år. Har spelandet blivit ett problem?
Ring 020-81 91 00 eller besök stodlinjen.se.
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