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Tävlingarna på tisdag
På tisdag arrangerar vi åter V64-tävlingar efter ett par tävlingsdagar med V5-spel och nu i tisdags
lunchtävlingar med V4 som huvudspel. Vi bjuds på sportslig bra kvalitét med mestadels välfyllda och
intressanta lopp. De två lopp som inte blev fulla är desto mer intressanta sportsligt med bland annat
hemmastjärnan Handsome Brad i högsta klassen (lopp 6). Mer om Handsome Brad nedan

Handsome Brad förgyller hemmatävlingarna
Ulf Stenströmers stjärna Handsome Brad startar i tisdagens sjätte lopp (V64-4). Ulf Stenströmer berättar att
han har haft lite bryderier för hur han ska lägga upp det och att Axevallaloppet passar bra in i matchningen.
Han berättar fortsatt att Handsome Brad tränar strålande för dagen och att han egentligen vill försöka att
försvara titeln i Jämtlands Stora Pris (700 000 kronor till vinnaren) den 12 juni, men det är osäkert på om han
kommer med på poäng där eller får ett av de två wild card:en.
Blir det inte ett tidigt besked om det går han från Axevalla till gulddivisionen på Mantorp lördag 5 juni för att
sedan göra avstamp mot Norrlands Stora Pris med 1 000 000 till vinnaren på Bodentravet den 19 juni. Så ser
grundplanen ut för Axevallastjärnan och vi är såklart väldigt glada över att få se honom här på hemmaplan på
tisdag.

Tävlingarna i tisdags
Vi fick se två hemmasegrar under tisdagens lunchtävlingar, Akela Play – Jorma Kontio (Anders Svanstedt)
och obesegrade talangen Extreme A.F. – Stefan Persson (Eric Martinsson) och det är dessa två som
pryder tisdagens programomslag. I övrigt noterar vi att André Eklundh för andra tävlingsdagen i rad startade
två hästar från stallet och vann med båda.

Photoshots
18 maj

Månadens häst april
Månadens häst här på Axevalla i april blev Gerben
som tränas av Hans Crebas. En fullständig
presentation av hästen och hans prestationer i april
hittar du via länen nedan.

Månadens
häst

Guldstoet och Kronprinsessan Victorias lopp
Vi är snart framme i juni månad och då är det som vanligt dags för årets upplaga av Guldstoet och
Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp som i år körs söndag den 6 juni.
Den här dagen kör vi också Andra Testet (och sista) inför StoChampionatet där bland annat hemmahoppet,
årets treåring här på Axevalla förra året, Bahama Passion (Tommy B Andersson) ska starta.

Fältet snart fulltaligt inför Elitloppet 2021
Nästa söndag den 30/5 är det dags för årets upplaga av Elitloppet. I skrivandets stund är 13 av 16 hästar
klara. Igår torsdag stod det klart att även franske Gelati Cut tackat ja och därmed startar i Elitloppet för första
gången. Även Johan Untersteiners Cyber Lane fick en inbjudan efter segern i Copenhagen Cup.
Följande hästar är idag klara för Elitloppet:
Aetos Kronos (tränare: Jerry Riordan)
Cokstile (Mattia Orlando)
Cyber Lane (Johan Untersteiner)
Don Fanucci Zet (Daniel Redén)
Ecurie D. (Frode Hamre)
Gelati Cut (Romain Christian Larue)
Heavy Sound (Daniel Redén)
Hickothepooh (Trond Anderssen)
Milliondollarrhyme (Fredrik B Larsson)
Moni Viking (Björn Goop)
Seismic Wave (Timo Nurmos)
Very Kronos (Svante Båth)
Vivid Wise As (Alessandro Gocciadoro)

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 Gävletravet!

Köp din andel
här

Axevallastarter i helgen
Följ länken nedan för att se hemmalagets starter den närmsta tiden!

Bevaka
Hemmalaget

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

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.
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