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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Rådslag och årsstämma! 

Nu är det dags för oss att hålla vårt rådslag om den framtida organisationen för Svensk Travsport, vi möts 

digitalt, onsdagen den 12 maj kl 18.00. Alla medlemmar har möjlighet att tycka till och påverka, Maria Croon, 

VD för Svensk Travsport är med oss ger en bra bakgrund och grund till diskussionen. 

 

Vill även pålysa vår årsstämma måndagen den 14 juni, vi kommer också genomföra den digitalt, 

restriktionerna för Covid 19 möjliggör inget annat, vi har väntat i det längsta med att pålysa våra möten med 

förhoppningen om ändrade restriktioner och möjligheten till fysiska möten men nu ser vi att det inte går att 

klara ut på annat sätt än digitalt.  

 

Väl mött och hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med! 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/ZsAbsL11yECX4a0hAJejgQ/a/JviRjN1MxUyH7lR-Rf8uEw/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/OlzrN5rvYUeblK0hAJejgQ/a/UsAjFTumME-y0HoBI2LQVQ/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/hABgdVd8pESs6q0hAJejgQ/a/4YEiKLqdLUimFi-Voy6sLQ/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/tzded8JAF0u4iK0hAJejgQ/a/j9BjCStFd0iVDi9mAI3e2Q/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/ZsAbsL11yECX4a0hAJejgQ/a/Pc3CxzUln0GBMmGAl0f-hg/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA


 

Tävlingarna i tisdags 

Det bjöds på riktigt fin sport i tisdags trots att vädergudarna verkligen inte var med oss för att vara i maj 

månad med regn och isande vindar. Vi fick se fyra hemmasegrar under kvällen: Incredible Wine - Hannah 

Matikainen (Thomas Dalborg), Titan Tilly - Carl Johan Jepson (Josefine Ivehag), Starbec’s A. to Z. - Anders 

Svanstedt och Extreme A.F. - Stefan Persson (Eric Martinsson). Som vanligt hittar man både photoshots och 

loppkommentarer på vår hemsida. Tre höjdpunkter från tävlingskvällen som stack ut lite extra var: 

 

√ Årsdebuten av klasshästen Natorp Bo, tränad av Sybille Tinter. Rikard N Skoglund bara satte sig lugn 

utanpå ledaren och visste han hade att åka med. 

 

√ Den överlägsna segern för – och den fantastiska utvecklingen av – hemmahästen Starbec´s A.To Z. Nu 

har han fått upp snabbhet i benen också. Vi lyfter på hatten för Anders Svanstedts fina arbete. 

 

√ En härlig debutseger av den treårige Maharajah-sonen Extreme A.F. Hästen är uppfödd av Anna Forssell 

och tränad av Eric Martinsson. Stefan Persson satt i vagnen och körde 1.14 sista halvvarvet. 

Photoshots 4 
maj  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/dyi-HXyB00Suvq0hAJejgQ/a/86nZ-iIBMEOuWTiWjytIcQ/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/dyi-HXyB00Suvq0hAJejgQ/a/86nZ-iIBMEOuWTiWjytIcQ/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA


Tävlingarna på tisdag 

På tisdag är det tävlingsdags igen och det är åter V5-tävlingar på programmet med åtta lopp. Vi vill också 

gärna rekommendera vårt nya programtips till tävlingarna som finns längst bak i programmet som vanligt. 

Det är fullständig ranking i samtliga lopp och massor med intervjuer och på tävlingsdagen, vid lunchtid, 

serverar vi sedan systemförslag i våra sociala kanaler för att bygga på dessa med den senaste informationen 

och värmningar under tävlingskvällen i Axevallas egen kanal på ATG Live. 

 

  

 

Stella Nova Race i Drottningfinalen 

Ulf Stenströmers Stella Nova Race är Axevallas hopp i årets upplaga av Pokalloppen på Åby vars finaler går 

av stapeln i morgon. Fyraårsstoet kvalade in till Drottning Silvias Pokal som trea i sitt uttagningslopp via en 

rejäl långspurt sista 700 meterna i tredjespår. Drottning Silvias pokal går som V75-1 och Stella Nova Race 

startar från spår 11 bakom startbilen. Axevalla håller tummarna och önskar lycka till! Foto: TR bild 

 

  



 

Mikael Fellbrandts Vikens Fingerprint segrade i Argentan i söndags när hon då gjorde sin fjärde start i 

Frankrike. Hon inledde som första häst i andraspår innan kusken David Bertrand tryckte sig till ledningen 

efter 750 meter. Det sexåriga stoet gick sedan undan mycket enkelt och kom i mål på 1.13,3/2150a. 

Förstapriset var 10.800 euro och det var hennes första seger under Frankrike-sejouren. Foto: Gerard Forni. 

 

  

 

 

Axplock vecka 18 

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan. 

Anders Svanstedt löfte Cash And Carry tog sin 

trejde seger I den fjärde starten vid segern på 

Vaggeryd i söndags och Anders siktar nu mot 

StoChampionatskval för det talangfulla stoet. Hans 

Crebas nyförvärv Howdy Quick tog andra raka i 

hans regi på Halmstadtravet igår och ståtar nu med 

ett ”staket”, fem raka segrar. 

Axplock V 18  
 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/DYK0g57vUkG_Oq0hAJejgQ/a/7jHB02sZkk638lnqKqoW6A/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA


/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar med Pokalfinaler och 

Paralympiatravet på Åby! 

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  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/J0Uy8bG2gUyYQK0hAJejgQ/a/Utfa31wpvEO8XmdwE9dXFg/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/J0Uy8bG2gUyYQK0hAJejgQ/a/Utfa31wpvEO8XmdwE9dXFg/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/SgxoZSCPR06Z660hAJejgQ/a/ZK9ESCJsCEKBMBHm4xLaog/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/1PkkPaiLwkO1Zq0hAJejgQ/a/eqwgIeYaeEm_DWjSuRBH6w/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/V2l07Mv_JkaNZq0hAJejgQ/a/mN5uOhD_wEeS-LcF5wipsw/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/LhJ0mUzAZ0yWka0hAJejgQ/a/vab0cPIJQEq6TicfFejgXw/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA
https://travsport.customer.eclub.se/link/gg6L-z13Ekqx860hAJejgQ/a/1DmxjRgNM0yzHpypehHFAg/MrUF52kjxkyRw60hAJMcKA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/MDcIqlKdC0SgfK0hALiVxA

