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V65-tävlingar på lördag kväll
I morgon kväll tar vi vid med V65-tävlingar efter Solvallas STL-finaler och vi har nio lopp på programmet där
de sex sista ingår i V65-omgången. Loppen är överlag intressanta och välfyllda och spelmässigt bör de tilldra
sig ett bra intresse. Hela omgången avslutas med den centrala breddsatsningen Grafströms B-tränarserie
som ikväll samkörs med vår egen Sebastian K:s B-tränarserie. Samtliga B-tränade hästar är startberättigade
i loppet men för att ha chansen att vinna en Grafströms sulky och två selar måste man vara medlem i BTR
senast 2021-06-01. I vår egen Sebastian K:s B-tränarserie är det en fri levande fölavgift i Sebastian K till den
B-tränare som samlat ihop flest poäng i den serien som löper nu under våren. Grafströms B-tränarserie

kommer alltid att gå som avslutande lopp på de banor som arrangerar V65 på lördagskvällen. Mer info finns
på btr.nu.

Axevallahästar i finalerna
i morgon lördag avgörs STL-finaler i meeting 2 på Solvalla och vi har fyra Axevallahästar som har kvalat in. I
STL Diamantstoet Final (V75-4) får vi se både David Perssons Georgia Am och Mimmi Elfstrands
Bearicecream som har dragit spår 1 respektive 6. David Persson har även med Oxidizer i STL
Bronsdivisionen Final (V75-6) från spår 8 och Ulf Stenströmers Handsome Brad startar från spår 2 i STL
Gulddivisionens Final tillika C Th Ericssons Memorial (V75-7). Vi önskar samtliga lycka till! Under våra egna
tävlingar lördag kväll är det hela 58 (!) hemmahästar som tävlar och nedan i nyhetsbrevet finns en full
förteckning över samtliga.

Axevalla
Outlet

VD:n har ordet
I skrivande stund lyser solen och temperaturen stiger och den långa mörka vintern går mot sitt slut. I morgon
natt får ställa om klockan till sommartid igen och vi kan äntligen se fram emot bättre träningsmöjligheter och
att unghästarna börjar komma ut på tävlingsbanorna för sina debutlopp.
Det har varit en annorlunda vinter för oss alla och det känns skönt att ha den bakom oss. Vi på kontoret har
som så många andra till stor del arbetat hemifrån och kommer att få fortsätta att göra så även en tid
framöver. Men det innebär inte att vi inte gör saker på vår anläggning, för det gör vi verkligen!
Innan sommaren så kommer uppfräschningen av vår publikhall vara färdig. Den kommer att bli betydligt
ljusare och fräschare med fler sittplatser får våra gäster. Här kommer också den stora pokalen där segraren i
Sylvesterloppet ristas in att stå i en glasmonter. Den är mäktig och speciell för oss. Vi kommer även flytta
scenen så att fler människor ser den och samtidigt kan vi lätt förvandla ytan till samlingsplats för exempelvis
föreläsningar eller mässor så att lokalen används mer frekvent och blir mer anpassad för olika ändamål.
Om sex till åtta veckor kommer också vår nya stallbacksgrind vara på plats. Den kommer att vara den
snyggaste stallbacksgrind som finns på svenska travbanor och betydligt modernare än den gamla. Bland
annat så öppnas den mycket fortare och jag är helt övertygad om att alla kommer att vara nöjda när den är
på plats!
I slutet av februari öppnade vi vår outletbutik och när vi nu kan summera den första månaden kan vi
konstatera att försäljningen har överträffat alla förväntningar och vi är verkligen nöjda! Hela syftet är att
vinsten från butiken ska gå till travsporten så ju fler som handlar desto mer gynnas travsporten och våra

aktiva.
Roger Moström, VD.

Photoshots 23 mars
Via länken nedan hittar du loppreferat och
photoshots från tisdagens lunchtrav, som slutade
med hela 5 hemmasegrar.

Photoshots
23 mars

Axplock vecka 11-12
På Axplock redovisar vi samtliga Axevallatränade
hästar som har vunnit på bortaplan under den
senaste veckan.

Axplock V 1112

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 Solvalla!

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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