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Två tävlingsdagar nästa vecka 

På tisdag är det är dags för årets andra tävlingslunch här på Axevalla och som tidigare nämns kör vi från och 

med årsskiftet åtta lopp på luncherna även den här årstiden. Med tanke på att vi tävlar ganska flitigt en 

period nu, vi har även V65-tävlingar nästa lördagkväll, så är loppen välfyllda och även den sportsliga kvalitén 

är bra. Nästa lördag den 27 mars arrangerar vi som ovan nämnts V65-tävlingar efter Solvallas STL-finaler. 

En nyhet då är att vi för första gången här på Axevalla arrangerar ett lopp i den nya centrala B-tränarserien 

Grafströms B-tränarserie (mer om den nedan) som går av stapeln på lördagskvällar under året. Den här 

tävlingsdagen hos oss samkörs den med vår egen Sebastian K:s B-tränarserie vilket gör värdet ännu större 

för deltagarna. 
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Grafströms B-tränarserie 

Grafströms B-tränarserie är alltså en ny central B-tränarserie som kommer att köras på de travbanor som 

arrangerar tävlingar på lördagskvällar under året. Den B-tränare som samlat flest poäng i serien under året 

får en Grafströms sulky i pris och det kommer också att lottas ut två tävlingsselar bland deltagarna. För att ha 

chansen att vinna sulkyn och selarna måste man vara medlem i BTR (senast 2021-06-01) men man behöver 

inte vara medlem för att vara startberättigad i loppet (öppet för alla B-tränade hästar). Mer info om serien och 

hur man ansöker om medlemskap finns på btr.nu. 
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Sylvass avlslutning av Handsome Brad 

Från i lördags noterar vi också en sylvass avslutning av Ulf Stenströmers Handsome Brad till andraplatsen i 

comebacken bakom Heavy Sound i Gulddivisionen. Nästa start för ”Brad” blir i C Th Ericssons Memorial – 

Gulddivisionens Final – på Solvalla lördag den 27 mars. 
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STL-tävlingarna i lördags 

I lördags arrangerade vi vår första av totalt fyra STL/V75-tävlingar under året. I år låg vi två veckor senare än 

vad vi brukar göra den här vinteromgången vilket också märktes i loppen. Det var genomgående riviga lopp 

och fina tidsnoteringar och vi hade också de yttre förutsättningarna med oss under tävlingsdagen vilket 

såklart underlättade mycket. Vi fick en hemmaseger inom V75-spelet där Jan Björkqvists femåriga Zola 

Boko-sto Gitane d’Inverne skrällde i V75-2 tillsammans med Max Karlsson. Det är också denna seger som 

pryder tisdagens programomslag. 
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Apropå spännande årsdebuter 

Innan tävlingarna i lördags fick vi först se Sofia Aronssons Vichy Grif i ett snabbjobb tillsammans med André 

Eklundh som gav mersmak inför den närstående årsdebuten som är planerad till Åby den 31 mars. André 

körde 1.15,5/2140 meter med 14,5 sista 1000 och 1,13 sista 500 meterna. Strax efter luftade David Persson 

sin stjärna och årets häst på Axevalla 2020 Vagabond Bi tillsammans med stallets nya italienare Zagor Rock 

(37 starter, 8-2-2, 298.666 kr). Dessa båda tränade 1.16,5/2140 meter med 1.14,5 sista varvet på ett mycket 

tilltalande sätt. Årsdebuten för Vagabond Bi:s del sker i Gulddivisionen på Mantorp i morgon. Missa inte det! 

 

  

 

 

Photoshots STL-lördag 

Här hittar du Photoshots och resultat från 

tävlingarna i lördags, som bjöd på två 

hemmasegrar i Gitane d'Inverne - Max Karlsson 

(Jan Björkqvist) och Gerben - Hans Crebas. 

Photoshots 
STL-lördag 
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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 på Mantorp! 

Köp din andel 
här 
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Axevallastarter i helgen 
 

  

 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

FÖLJ OSS 

          

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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
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