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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna i tisdags 

V64-tävlingarna i tisdags genomfördes i strålande vårväder och perfekta förutsättningar. Det blev fyra 

hemmasegrar under kvällen där Eric Martinsson tog en dubbel genom Dats Pepito (Jonatan Bardun) och 

Stepping Moneyboy (Carl Johan Jepson). Hans Crebas vann med sitt mycket intressanta nyförvärv Howdy 

Qiuck som tog sin fjärde seger i den sjätte starten från debuten. Kvällen avslutades sedan med seger för 

Ireén Lyckens Virginia Dream (Mikael J Andersson) som ägs av Kjell Hedvall, tidigare mångårig ordförande i 

Västergötlands Travsällskap. Vi fick även en imponerande kuskseger signerad Mimmi Elfstrand som skrällde 

i V64-avslutningen med pappa Olle Elfstrands Milos Ganador. Det på förhand mycket intressanta 

”snabbloppet” gick till Lucifer Lane och Johan A Nilsson som knappt med säkert spurtade förbi Robert 

Berghs Shocking Superman och Mr Golden Qiuck var trea i loppet. 
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Handsome Brad och Vagabond Bi 

STL/V75-cirkusen drar vidare till Halmstad i morgon och det är fem Axevallahästar som provar lyckan inom 

V75-spelet. V75-3: Garca (Pär Hedberg), V75-4: Gitane d’Inverne (Jan Björkqvist), V75-5: Starbecs A. To Z. 

(Anders Svanstedt). Det som drar till sig störst uppmärksamhet är dock veckans Gulddivision, 

Paralympiatravet deltävling 3, där Axevallas två största profilhästar går ut. Från Spår 1 bakom startbilen 

startar David Perssons Vagabond Bi och från spår 2 Ulf Stenströmers Handsome Brad. De möter bland 

annat Cyber Lane (Spår 7) och Aetos Kronos (Spår 12).  

 

  

 

Lunchtävlingar på torsdag 

I skrivandets stund har loppen till våra lunchtävlingar nästa vecka precis lagts och det ser på papperet ut att 

bli en riktigt fin tävlingsdag med välfyllda lopp och bra sportslig kvalitét. Första start är som vanligt vid 

lunchtävlingar kl. 12.20 och vi har åtta lopp på programmet. 

 



  

 

Axevalla 
Outlet  

 

 

  

 

 

Photoshots 20 april 

Via länken nedan hittar du loppreferat och 

photoshots från tisdagens tävlingar. 

Photoshots 
20 april  

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/dkjK7zWYn06nKK0TAJQtig/a/CL6W9BOyBEiqf615id9EBA/GcHstAIA30SqIK0TAI8jnQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/xaj8pU5ksk2hy60TALUZjA
https://travsport.customer.eclub.se/link/dkjK7zWYn06nKK0TAJQtig/a/CL6W9BOyBEiqf615id9EBA/GcHstAIA30SqIK0TAI8jnQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/xaj8pU5ksk2hy60TALUZjA
https://travsport.customer.eclub.se/link/nLkTJbtfyEOoK60TAJQtig/a/GTOI24Ne-kisMUwSZLJq9Q/GcHstAIA30SqIK0TAI8jnQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/xaj8pU5ksk2hy60TALUZjA
https://travsport.customer.eclub.se/link/nLkTJbtfyEOoK60TAJQtig/a/GTOI24Ne-kisMUwSZLJq9Q/GcHstAIA30SqIK0TAI8jnQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/xaj8pU5ksk2hy60TALUZjA


 

 

Axplock vecka 16 

Följ länken nedan för att se alla Axevallasegrar på 

bortaplan den senaste veckan. 

Axplock V 16  
 

  

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 Halmstad! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallastarter i helgen 
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I kvällens uttagningslopp till Drottning Silvias Pokal på Åby startar en Axevallahäst: Ulf Stenströmers Stella 

Nova Race (lopp 10). 

 

  

 

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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