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Lunchtävlingar på tisdag 

Efter en period med kvällstävlingar är det åter dags för lunchtrav här på Axevalla på tisdag. Åtta lopp står på 

programmet och som vanligt, måste man säga, nu för tiden bjuds vi på riktigt fin sportslig kvalité med flera 

”högpoängare” i startlistorna. Vi avslutar sedan maj månad med V64-tävlingar nästa tisdag innan vi inleder 

juni med en av våra stora profildagar varje år, söndag 6 juni, med Guldstoet och Hertiginnan av 

Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp. Inbjudningarna till det senare loppet är utskickade i dagarna 

och som vanligt är det de främsta kvinnliga kuskarna de tre senaste åren plus innevarande år som bjuds in. 
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Tävlingarna i tisdags 

Vi hade fyra hemmasegrar under tävlingarna i tisdags och det är dessa fyra som programomslaget till 

tävlingarna på tisdag. I tur och ordning: Zeroguning – Iina Aho (David Persson), Diggers Fromheaven – 

David Persson, Georgia Am – André Eklundh (David Persson) och Bolla Spritz – Stefan Persson (Eric 

Martinsson). David Persson hade således tre starthästar som samtliga vann sina lopp. Även André Eklundh 

hade en fin kväll då han hade två starthästar ut från sitt eget stall (Theycallmesixten och I.D.Excellent) som 

båda segrade och han fullbordade en trippel i och med segern med ovan nämnda Georgia Am. 

Photoshots 
11 maj  
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Mikko och Iina Aho nya på Axevalla 

Mikko Aho förstärker från och med den 12 maj Axevallas A-tränarkår då han i dagarna har flyttat från Mölndal 

(Åbylicens) till Bjertorps träningsanläggning. Mikko har varit verksam på Balltorp utanför Åby sedan i början 

på 2000-talet men var faktiskt tränare i Axevallatrakten en period innan det. 

Läs mer HÄR  
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Hitta ombud  
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Rådslaget i onsdags 

I onsdags hölls rådslag för Västergötlands Travsällskap angående Svensk Travsports framtida organisation. 

Tjugo medlemmar närvarade medverkade för att lägga fram och förklara de olika förslagen gjorde också 

Svensk Travsports VD Maria Croon och ordförande i Svensk Travsport Marjaana Alaviukhola. 

 

  

 

Vagabond Bi till Köpenhamn 

David Perssons stjärna Vagabond Bi startar i ett stayerlopp (V75-1) under Charlottenlunds stortävlingar på 

söndag där Copenhagen Cup är den stora händelsen. Ulf Stenströmers Handsome Brad, som segrade i just 

Copenhagen Cup för två år sedan, var länge tilltänkt för årets upplaga men går troligen till H.K.H Prins 

Daniels Lopp – Vägen till Elitloppet – på Gävletravet nästa lördag istället. 

 

  



 

 

Axplock vecka 19 

Det har blivit tre Axevallasegrar på bortaplan den 

gångna veckan. Foto: Sidmakarn 

Axplock V 19  
 

  

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 Umåker och 

Charlottenlund! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallastarter i helgen 
 

  

KONTAKTA OSS FÖLJ OSS 
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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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/E2h36Fs9DEyOmq0oAJf19w/a/OoXlijoWhUeuDe21DYPv0A/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/XRWPUa3HyUuik60oALjnlw
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/fhqIu6nCgU6f5K0oAJf19w/a/4bgQPuAHFU2i4WjVfMUEsg/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/XRWPUa3HyUuik60oALjnlw
https://travsport.customer.eclub.se/link/2tE7mrxUAkmj2a0oAJf19w/a/zGwXyETB70SITxOVUXbfDA/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/XRWPUa3HyUuik60oALjnlw
https://travsport.customer.eclub.se/link/D40RxhAm3kehXK0oAJf19w/a/9HzY12AC6kOBiY_8-ZyNsw/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/XRWPUa3HyUuik60oALjnlw
https://travsport.customer.eclub.se/link/g2EqsoQLpEW6zK0oAJf19w/a/Dp7IFuTnUkaIO_QRTvwrEA/eB9bJnF1r0qeda0oAJFLXQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/XRWPUa3HyUuik60oALjnlw

