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Lunchtävlingar på tisdag
Efter söndagens stortävlingar med Guldstoet, Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp
och Andra testet är det dags för två lunchtrav här på Axevalla innan vi avslutar månaden med breddtävlingar
tisdag den 29 juni. Tisdagens tävlingar håller fin ”lunchklass” och vi har även årets upplaga av Axevalla
Hästcentrums Examenslopp (lopp 5) på programmet där elever som precis har tagit studenten eller tidigare
har gått på hästgymnasiet kör. I år är det två kuskar som i tisdags blev färdiga med sin licensutbildning i
loppet, Nathalie Pettersson och Johanna Andersson.

Guldstoet – den femtionde upplagan – i söndags
Den femtionde upplagan av anrika Guldstoet som gick av stapeln i söndags gick till Islay Mist Sisu, uppfödd
av Sisyfos Breeders AB, ägd av Garde Hästar AB, tränad och körd av Jägersros Per Nordström. Natalia
Borisenko sköter om hästen. Efter att direkt ha tagit hand om ledningen gick Beer Summit-stoet undan hur
lätt som helst över upploppet till sin sjätte seger i den nionde starten. Per Nordström har därmed segrat i
Silverstoet (2018 med Grande Diva Sisu) och nu i år i Guldstoet. Kanske är Islay Mist Sisu den duktiga
unghästtränarens vapen för att fullborda trippeln genom att vinna StoChampionatet nästa år. Det är också
Islay Mist Sisu och Per Nordström som pryder tisdagens programomslag.
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Även Kronprinsessan Victorias Lopp
I den 29:e upplagan av Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp i söndags blev det
hemmaseger genom Starbec’s A. to Z., körd av Kajsa Frick, tränad av Anders Svanstedt och ägd av Roni
Lindberg och Viljo Schwartz. Efter en mäktig långspurt först i tredjespår sista 900 meterna avgjorde
femåringen knappt men säkert den sista biten. Kajsa Frick har vunnit det här loppet två gånger tidigare men
det här var första segern i den nya inteckningen. Nästa år firar även det här fina loppet jubileum då den
trettionde upplagan körs. Då hoppas vi att det är fullt med publik på plats igen.

Och Andra Testet
I söndags körde vi även Andra (och sista) Testet inför StoChampionatet där Hall of Am, körd av Magnus A
Djuse och tränad av Stefan P Pettersson imponerade så smått via en vass avslutning. De två hemmahoppen
Global Brilliance (David Persson) och Bahama Passion (Tommy B Andersson) slutade tvåa respektive
femma efter fullgoda insatser. Nu inväntar vi uttagningsloppen till StoChampionatet fredag den 16 juli med
spänning.

Äntligen publik igen
I söndags var det också äntligen lite publik på plats utomhus (100 personer) som trivdes i det strålande
sommarvädret. Det var första gången på 15 månader vi hade besökare på publikplatserna och även på
restaurangen var det cirka 70 gäster. Nu hoppas vi att pandemiutvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll och
att vi till StoChampionatshelgen får möjlighet att släppa in ännu fler människor då vi vet att intresset för vår
stora helg är mycket stort.
Idag fredag klockan 12.00 öppnar vi bokningen för utomhusplatserna till tisdagens lunchtrav, vi har haft förtur
för hästägare med starthäst fram tills dess. Platserna kan endast bokas online via vår hemsida.
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Axplock vecka 23
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 23

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 Östersund!

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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