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Tävlingarna i tisdags
V64-tävlingarna i tisdags avgjordes i ruskväder med ihållande regn från ett par lopp in på tävlingskvällen.
Sportsligt fick vi ändå se en hel del ljusglimtar och kvällens clou var definitivt Handsome Brads uppvisning i
lopp 6, V64-3. Hemmastjärnan gled till ledningen 1400 kvar och såg sedan bländande fin ut när han gick
ifrån konkurrenterna över upploppet i en snabb avslutning. Vi noterar ytterligare en hemmaseger under
kvällen då Thomas Dalborgs Teton Farfetch körd av Hannah Matikainen vann lopp 5. För övrigt gästades vi
åter av Sybille Tinter från Romme som hade med sig tre hästar och vann med samtliga!
Loppreferat och photoshots från tävlingarna finns här:

Photoshots
25 maj

Restaurangen öppen under Guldstoet den 6:e juni
Från och med måndag när anmälningarna gått ut till Guldstoet den 6:e juni öppnar vi bokningen till
restaurangen. Detaljer finns ovan.

Fortsättningen för Handsome Brad
Ulf Stenströmer har både en plan A- och en plan B gällande den fortsatta matchningen för Handsome Brad.
Plan A är att han ska försöka försvara titeln i Jämtlands Stora Pris på Östersundstravet den 12 juni.
Problemet är dock att det inte är säkert att startpoängen räcker för en plats och att han i så fall får förlita sig
på att få en av de två wild cards som delas ut. Detta behöver han ha besked om före STL-anmälningarnas
utgång till Gulddivisionen på Mantorp (lördag 5 juni) nu på söndag. Annars lutar det åt att det blir start på
Mantorp och sedan Bodentravet och Norrbottens Stora Pris lördag den 19 juni.

Olle Elfstrand blir Axevallatränare
Den 80-åriga travlegenden Olle Elfstrand byter från Åbylicens till Axevallalicens från 1 juni (på tisdag). Olle
har flyttat från gården i Nossebro till Bjertorps Travcamp utanför Kvänum där han ska husera och samarbeta
med dottern Mimmi. Olle har bara två hästar på träningslistan och vid årsskiftet är det tänkt att han ska byta
ut A-licensen till en B-licens och fortsatt hjälpa Mimmi i stallet. Olle har vunnit över 2000 segrar i karriären
och är också känd som tränare och kusk till Sveriges första travmiljonär Lyon.

50:e upplagan av Guldstoet nästa söndag
På måndag är det anmälningar till en av våra stora profildagar varje år, söndag 6 juni, då vi kör Guldstoet,
Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet inför StoChampionatet.
Redan nu har det börja fylla på fina hästar i propositionerna som ligger öppna på Svensk Travsports
tävlingskalender. Det är dessutom jubileum för vårt anrika lopp i år då det är den femtionde upplagan som
körs. De kuskar som i år kör Kronprinsessan Victorias Lopp är: Emilia Leo, Kajsa Frick, Henriette Larsen,
Rebecca Dahlén, Henna Halme, Hanna Lähdekorpi, Jenny A Björk, Kajsa Ljunghager, Linda Sedström,
Susanne H Osterling, Sofia Frilén och Malin Friman. Det är den 29:e upplagan av loppet och nästa år
stundar således trettioårsjubileum. Susanne H Osterling har chansen att ta den fina vandringspokalen för
alltid om hon vinner i år då hon har två inteckningar tidigare.

Axevallahästar under Elitloppshelgen
David Persson har lyckats med den fina bedriften att kvala in två hästar till finalerna under Elitloppshelgen
som ju står för dörren. Hans Georgia Am går ut från spår två i Diamantstoets Final på lördag (V75-1) och
Oxidizer startar från spår 5 bakom bilen i bronsdivisionsfinalen (V75-5). Axevalla önskar lycka till!

Axplock V 20-21 2021
Det har blivit en hel del Axevallasegrar på bortaplan
under den senaste tvåveckorsperioden.

Axplock v 2021

Axevalla önskar alla en trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Elitloppshelgen på Solvalla!

Köp din andel
här

Axevallastarter i helgen

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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