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Dags för Första Testet

TRAVSKOLA

RESTAURANG

Man vet att våren är på ingång när det är dags för Första Testet inför StoChampionatet som går av stapeln
på tisdag den 6 april. Upplagan ser klart tilltalande ut där de nio startande fyraåriga stona samtliga provar på
StoChampionatsdistansen för första gången hittills i karriären. I startlistan hittar vi bland annat Svampensegraren från 2019 Sayonara, segraren i Silverstoet samma år Florist, trean i långa E3 från i fjol Chablis Ribb
och Daniel Redéns mycket intressanta nyförvärv Honey Mearas. Hemmahoppen är årets treåring här på
Axevalla 2020, Tommy B Anderssons Bahama Passion, och Anders Edmans Ariane Summit som ju är en
lillasyster till segraren i StoChampionatet 2015 Some Summit. Även i övrigt bjuds vi på mycket fin sport
under kvällen med massor av högpoängare i startlistorna. Lite nostalgi är att just den här tävlingsdagen för
tjugo år vann Fridhems Ambra lopp på hemmabanan. Fridhems Ambra som föddes 1994 är ju en av
Axevallas allra största stjärnor och profilhästar genom tiderna med 50 segrar på 100 starter och över 12
miljoner kronor i intjänade pengar.

Tävlingarna i lördags
Vi räknade in tre hemmasegrar under V65-tävlingarna i lördags kväll: Mr Kindic – Rickard Svanstedt, Budets
Sara som debuterade på bästa sätt för Ville Karhulahti med seger och Trollhunter – André Eklundh (Björn
Norén). Det är också dessa tre hästar som pryder framsidan på tisdagens travprogram. För övrigt så vann
ovan nämnda André Eklundh i lördags fyra segrar under samma tävlingsdag för första gången i karriären.

Viktigt beslut för Axevalla Hästcentrum
I måndags hölls presskonferens angående Axevalla Hästcentrums framtid och bland annat kommunicerades
att det ska byggas ett nytt ridhus genom ett samarbetsavtal med Sparbanken Skaraborg (Sparbanken Horse
Arena). Det står också klart att Västra Götalandsregionen investerar 227 miljoner kronor i nya
utbildningslokaler vid Axevalla Hästcentrum och allt det här ingår i pusslet att Axevalla blir ett nav för hela
den regionala hästutbildningen och ett regionalt centrum för hela hästnäringen. Det nya naturbruksgymnasiet
ska ha plats för 192 gymnasieelever och 64 studerande vid Biologiska yrkeshögskolan i Skara och allt väntas
vara klart för inflyttning till höstterminen 2023. I avtalet köper Västra Götalandsregionen 7 hektar mark av
Västergötlands Travsällskap för nybygget som i sin tur får möjlighet att arrendera närliggande mark som
Skara kommun förvärvar och förädlar.
Mer info och pressmeddelandet finns att läsa på www.axevalla.se.

Förändringar på träningslistor 210201-210331
Totalt antal hästar i proffsträning 406. Startprissummor och rekord t.o.m. 210331.
Följ länken nedan för att se förändringarna på våra proffstränares listor.

Förändringar
listor

Påskhelg med mycket trav
Påskhelgen är av tradition en trav-tät helg och i år är inget undantag. Det är också en del Axevallahästar som
är ute och luftar sig som ni kan se på bilden. Bland annat startar David Perssons stjärna Vagabond Bi i
Rommeheatet – Gulddivisionen på söndag.

Photoshots 27 mars
Via länken nedan hittar du loppreferat och
photoshots från lördagens V65-tävlingar.

Photoshots
27 mars

Axplock vecka 13
Vi kan räkna in två Axevallasegrar på bortaplan den
gångna veckan. En av våra talangfulla juniorer,
Malte Handfast (född 2004) vann Juniorchans på
Mantorp i måndags med David Perssons At First.

Axplock V 13

Axevalla önskar alla en trevlig helg och glad påsk!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens Spring Race!

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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