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Toppsport och en av våra stora profildagar på
söndag
Äntligen känns det som att sommaren är här på allvar både vädermässigt och med den fina travsport vi
bjuder på under söndagens tävlingar. Höjdpunkten är såklart Guldstoet och Hertiginnan av Västergötland
Kronprinsessan Victorias Lopp och även Andra Testet inför StoChampionatet som håller väldigt hög klass.
Dessutom får vi äntligen möjlighet att ta emot lite publik igen i och med lättnaderna av restriktionerna från 1
juni. Mer om det längre ner i nyhetsbrevet.

Jubileum för Guldstoet
Årets upplaga av Guldstoet är att jämföra med ett fint årgångsvin vilket också anstår en femtioåring då det i
år nämligen är den femtionde upplagan av vårt anrika lopp. 1972 kördes den allra första upplagan och
genom åren är det många av vinnarna som utvecklades vidare till stora stjärnor. Fyra av dem lyckades även
vinna StoChampionatet året efter: Ina Scot, Lovely Godiva, Lie Detector och Viola Silas. Favorit att ta hem
lagerkransen i årets upplaga är Per Nordströms vinnare av Svensk Uppfödningslöpning förra året Islay Mist
Sisu som redan har tjänat nästan 1,8 miljoner kronor.

Kronprinsessan Victorias Lopp
Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp kördes första gången 1993 och firar således
trettioårsjubileum nästa år. Det var Ulla Ullberg, hedersambassadör och en stor eldsjäl genom åren här på
Axevalla, som kom med idén om det här loppet där de mest framgångsrika kvinnliga kuskarna de senaste
åren (resultaten räknas de senaste tre och ett halvt åren) tävlar mot varandra. Det krävs tre inteckningar i det
vackra vandringspriset Silverhästen, skänkt av Ulla Ullberg, för att få den för alltid. Susanne H Osterling har
chansen att erövra Silverhästen för alltid om de vinner på söndag och Susanne har dessutom lyckats med
den bedriften en gång tidigare.

Handsome Brad och Vagabond Bi
Båda Axevallahästarna startar i helgen. Ulf Stenströmers Handsome Brad går ut i Gulddivisionen på Mantorp
i morgon för att sedan, om planen går i lås, göra avstamp mot Norrbottens Stora Pris på Bodentravet lördag
den 19 juni. Vagabond Bi startar här hemma på söndag (lopp 4) och om allt är bra i den starten siktar kretsen
kring honom på ett eller två lopp i Frankrike senare i sommar och om allt fungerar där nere även åka tillbaka
under vintermeetinget på Vincennes.

Äntligen får vi öppna för publik igen!
Tävlingsdagen på söndag är den första då vi får öppna publikplats igen sedan mars 2020. Axevallapubliken,
Sveriges bästa travpublik har varit mycket saknad både av oss och av aktiva sedan nedstängningen, så vi är
mycket glada över att vi har fått tillstånd att öppna både restaurangen och även publikplats utomhus för 100
personer.
I skrivandets stund finns det några få platser kvar på publikplats, dessa kan du boka genom länken nedan.
Även några bord finns kvar på restaurangen, dessa bokar du genom att ringa 0730-665998 eller mejla på
sara.mowbray@axevalla.travsport.se innan klockan 15.00 idag fredag.

Bokning
publikplats

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 Mantorp!

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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