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Axevallas första Juniorchans på tisdag
På tisdag arrangerar vi V5-tävlingar med åtta lopp och för första gången körs Juniorchans här på Axevalla.
Juniorchans är Svensk Travsports nya ungdomsserie på totalt 350 lopp under året där ”juniorerna” samlar
poäng vilket leder fram till en sommarfinal i Rättvik lördag 7 augusti och en vinterfinal på Solvalla den 26
december.
För montéryttarna blir det en juniorfinal på Solvalla söndag den 31 oktober. Juniorchans kom till när den

svenska spellagen skärptes vid årsskiftet så att minderåriga kuskar och ryttare (under 18 år) inte längre kan
delta som spelobjekt i travlopp. Kvällens första lopp körs således utan totospel och vi önskar våra tre
”juniorer” Malte Handfast, Victor Sundgren och Herman Sundbom, samtliga födda 2004, och även Färjestads
Nicole Edqvist (född 2005) lite extra lycka till! Man kan se loppet live på Axevallas egen kanal på ATG Live
och även på vår Facebook-sida: facebook.com/axevalla. Det kommer även att ligga i vårt eget lopparkiv på
axevalla.se och på vår Youtubekanal: Axevalla Travbana om man vill se loppet i efterhand.

Tisdagens tävlingar i övrigt
Vi arrangerar som ovan nämnts V5-spel på tisdag och trots att det bara var sju lopp att välja mellan (det
åttonde – Juniorchans går ju bort) så har vi har fått ihop en intressant omgång med flera ”tusenpoängare” i
startlistorna och ganska jämna lopp. Nästa tävlingsdag, tisdag den 20 april, är det åter dags för V64-spel här
hos oss.

Första Testet i tisdags

I tisdags gick Första Testet inför årets upplaga av StoChampionatet av stapeln där samtliga de åtta
kvarvarande fyraåriga stona provade på StoChampionatsdistansen för första gången i karriären. Segrade
gjorde Daniel Redéns mycket intressanta nyförvärv Honey Mearas som också pryder tisdagkvällens
programomslag. Örjan Kihlström körde tidigt till ledningen med Readly Express-dottern som såg väldigt
tilltalande ut upploppet ner.
Vi noterar också bra avslutningar av Clockwork (Joakim Elfving) och hemmahoppet Bahama Passion
(Tommy B Andersson) som tog andra respektive fjärdeplatsen och att Fredrik Wallins StoChampionatshopp i
år, Sayonara, höll starkt som trea från utvändigt ledaren. Andra Testet (och sista) körs traditionsenligt söndag
den 6 juni, en av våra största profildagar, då vi även har Guldstoet och Hertiginnan av Västergötland
Kronprinsessan Victorias Lopp på programmet.

Ecurie D. inbjuden till Elitloppet
Stjärnhästen Ecurie D. årsdebuterade i onsdags på Solvalla och tog en enkel seger med Björn Goop i sulkyn.
Efter segern delade Solvallas sportchef Anders Malmrot ut den första rosa biljetten för i år till hästens tränare
Frode Hamre, och Ecurie D. är därmed garanterad en plats i årets upplaga av Elitloppet.
Frode Hamre har tidigare slagit fast att man siktar på just Elitloppet med den femåringa hästen som är
mångas favorit att ta hem segern sista helgen i maj.

Ombud

Photoshots 6 april
Via länken nedan hittar du loppreferat och
photoshots från tisdagens tävlingar som bland
annat innehöll seger i Första Testet för Honey
Mearas - Örjan Kihlström (Daniel Redén).

Photoshots 6
april

Axplock vecka 14
Veckans Axevallasegrar på bortaplan består den
här veckan av en dubbel på Årjäng till Eric
Martinsson genom Stepping Moneyboy och
T.Wall's Joplin, båda styrda till vinst av Carl Johan
Jepson.

Axplock V 14

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 Jägersro!

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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