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Riktigt fin sport på tisdag 

På tisdag arrangerar vi V64-spel för sjätte gången i år och det finns många godbitar i startlistorna med flera 

profilhästar och fjorton startande som har över tusen startpoäng. Lite extra sticker kvällens åttonde lopp ut, 

V64-5 och DD-1, där vi bland annat få se Veijo Heiskanens finska Derbyvinnare från 2017 Benjamin Evo i 

comeback. Han möter bland annat Robert Berghs intressanta nyförvärv Shocking Superman som det ju var 

en hel del Elitloppssnack om inför fjolåret, då i Oscar Berglunds regi. Även övriga lopp bjuder i mångt och 

mycket på sportsligt fin kvalitét och mer eller mindre fulla startfält. Nästa gång vi har V64-spel här på 

Axevalla är tisdag den 25 maj. 
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Tävlingarna i tisdags 

Av tisdagens åtta lopp var det totospel i sju då lopp 1 var Juniorchans och därmed utanför toton. Det var fyra 

”juniorer” under 18 år som körde i loppet, Axevallas Herman Sundbom, Malte Handfast och Victor Sundgren 

(samtliga födda 2004) och Färjestads Nicole Edqvist (född 2005). Samtliga skötte sig med den äran och vill 

man se loppet i efterhand så gör man det lättast på Axevallas hemsida, Facebook-sida eller Youtubekanal. 

Juniorchans läggs däremot inte ut i ATG:s lopparkiv. Nästa Juniorchans här på Axevalla är tisdag den 4 maj. 

För övrigt från tävlingsdagen noterar vi att vår kuskchampion Carl Johan Jepson vann en dubbelseger med 

Handsome Brads lillasyster Gina Lollobrigida (Ulf Stenströmer) och Personal Goals (Diana L Olsson). Även 

den flitiga Axevallagästen André Eklundh tog en dubbelseger med egentränade Muscle Crown och Big Top 

Lindy och det blev även en till hemmaseger genom Fredrik Handfasts Yagger Millpond som kördes av Stefan 

Persson. Fyraåringen vann därmed karriärens första start och det är också de två hemmasegrarna som ni 

ser på omslaget till tisdagens program. 

 

  



 

Pegasusrapport januari-mars 

Pegasusrapporten för det första kvartalet har kommit och vi kan konstatera att Axevalla håller ställningarna 

bra gentemot de andra mellanbanorna. Vi toppar statistiken gällande hur många starter vår regions hästar 

har gjort under det första kvartalet (knappt före Halmstad) och vi är även i topp i statistiken bland 

mellanbanorna för hur många starter hästar vars ägare tillhör Axevalla har gjort i Sverige hittills i år. Våra 

tränare har under det första kvartalet tagit 70 segrar vilket innebär en tredjeplats i statistiken för 

mellanbanorna efter Romme och Halmstad. Tre STL-segrar har det blivit under kvartal 1 vilket kan jämföras 

med en STL-seger motsvarande period ifjol och det är David Persson som har stått för två av dessa med 

Oxidizer och Georgia Am och Jan Björkqvist för den tredje när hans Gitane d’Inverne vann här på 

hemmaplan den 13 mars. 

 

  

 

 

Photoshots 13 april 

Via länken nedan hittar du loppreferat och 

photoshots från tisdagens tävlingar. 

Photoshots 
13 april  
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Axplock vecka 15 

Två hemmasegrar har det blivit på bortaplan den 

senaste veckan, i form av Mill Cava - Ulf Ohlsson 

(Ulf Stenströmer) och Gerben - Hans Crebas. 

Axplock V 15  
 

  

 

 

Månadens häst i mars 

Apropå ovan nämnda Georgia Am så är det också 

hon som är månadens häst här på Axevalla i mars 

vilket presenteras på sidan 4 i tisdagens program. 

Månadens 
Häst  

 

  

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 Bergsåker! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/55XcMbolE0ime60MAKoiYw/a/ONLQ90eVykihEoXes4j4JQ/lK4fGDs1I02Qmq0MAGTiqg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/6q4r8l-B7Uyvba0MAMsRZw
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https://travsport.customer.eclub.se/link/HCQabzY8LE-Lp60MAKoiYw/a/XxtQqWpVuE6OekRUdZqFFg/lK4fGDs1I02Qmq0MAGTiqg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/6q4r8l-B7Uyvba0MAMsRZw


Köp din andel 
här  

 

 

  

 

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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