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Intressant nyförvärv till David Persson 

David Persson har fått in en potentiell StoChampionatsfinalist i sin vård. Det handlar om fyraåriga Global 

Brilliance (e. S.J.’s Caviar, 1.12,9AM, 475.500 kr) som vann fyra av nio starter som treåring, då i regi Peter 

Untersteiner. Global Brilliance vann som treåring bland annat ett uttagnignslopp till Breeders’ Crown i 

Mantorp samt segrade i en Breeders’ Crown-semifinal. Hon slutade även tvåa i Quick Pay-Pokalen på Åby 

under fjolåret. 
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Tävlingar igen på tisdag 

Det är ganska tätt med tävlingsdagar för vår del just nu och efter lunchtävlingarna igår går vi på direkt med 

V5-tävlingar på tisdag. Vi är saxbana mot Jägersro som arrangerar V64-omgången och en titt i våra 

startlistor gör att man blir riktigt nöjd. Det är klart bra klass på loppen och hela 25 av de startande hästarna 

har tusen startpoäng eller mer. Även nästa tisdag, den 11 maj, arrangerar vi V5-tävlingar innan vi har 

lunchtävlingar tisdag den 18 maj och avslutar månaden med en V64-kväll tisdag den 25 maj. När vi sedan 

kommer in i juni så börjar vi med en av våra stora profildagar, söndag den 6 juni, med GS75-spel, Guldstoet, 

Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet (inför StoChampionatet). 

 

  

 

Juniorchans på Axevalla igen 

På tisdag kör vi Juniorchans för andra gången här på Axevalla och loppet går som vanligt utan spel kl. 18.30. 

I kvällens lopp deltar två ”juniorer”, Alex Persson som är född 2004 och Gustav Johansson som är född 2003 

och vi önskar dessa två lite extra lycka till. Båda två har gediget travblod i sina ådror då Alex är son till allt 

mer framgångsrika Stefan Persson och Gustav till Halmstadstravets banmästare tillika duktiga B-tränaren 

och kusken Håkan B Johansson. Nästa gång vi kör Juniorchans är nästa tävlingsdag, tisdag den 11 maj, och 

då är det monté som står på programmet. 

 

  



 

Premiär för nytt tipsupplägg 

I tisdagens program hittar ni en ny layout och upplägg för vårt populära programtips med intervjuer som Olof 

Darius gör till varje tävlingsdag. Layouten är framtagen för att bättre möta dagens mer digitala behov och vi 

tycker att den känns både fräsch och modern. Tanken är att vi i programmet har en ingresstext och intervjuer 

som vanligt på ett uppslag plus fullständig ranking under varje lopp. Systemförslagen utgår i programmet då 

det inte är optimalt på något sätt att låsa sig vid ett system så tidigt som när programmet ska tryckas. Olof 

Darius jobbar sedan med de olika systemförslagen närmare inpå tävlingarna och de presenteras sedan på 

våra sociala medier på själva tävlingsdagen. De som följer våra tävlingar på vår egen kanal på ATG Live får 

sedan den allra färskaste informationen, sena utrustningsändringar, värmningar och eventuella förändringar i 

systemet på utsatt tid som står i programmet. Vi hoppas det nya upplägget ska vara till förnöjsamhet. 

 

  



 



Hitta ombud  
 

 

  

 

 

Photoshots 29 april 

Via länken nedan hittar du loppreferat och 

photoshots från torsdagens tävlingar. 

Photoshots 
29 april  

 

  

 

 

Axplock vecka 17 

Följ länken nedan för att se alla Axevallasegrar på 

bortaplan den senaste veckan. 

Axplock V 17  
 

  

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 Örebro! 

Köp din andel 
här  
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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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