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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Lunchtävlingar igen på torsdag 

Lunchtävlingarna på torsdag håller riktigt fin sportslig klass och det dyker upp en del profilhästar i 

startlistorna. Vi avslutar månaden med breddtävlingar tisdag den 29 juni och har sedan en tävlingsdag i juli, 

tisdag den 6 juli, innan det äntligen är dags för uttagningsloppen till StoChampionatet fredag den 16 juli. 
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Snart är det dags 

Som ovan nämnt närmar sig StoChampionatet och uttagningsloppen nio dagar innan med stormsteg. Som 

vanligt körs sex uttagningslopp med tolv ston i varje som delas in efter ST:s seedningsregler och i 

skrivandets stund är det 620 ston som kvarstår till årets upplaga. 

 

  



 

Tävlingarna i tisdags 

Tisdagens lunchtävlingar förlöpte på ett fint sätt och det blev tre hemmasegrar innan dagen var till ända vilka 

också pryder torsdagens programomslag. Först ut var Kajsa Ljunghager som vann årets upplaga av Axevalla 

Hästcentrums Examenslopp tillsammans med Stig Skölds Digital Ocean. I rak följd vann sedan Ulf 

Stenströmers Lasses Tara med Mikael J Andersson i sulkyn och Sofia Aronssons Kemas Lady med André 

Eklundh. 

Photoshots 
15 juni  
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Hitta ombud  
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Axevallastjärnor på turné 

Den närmaste matchplanen för Axevallas två vinstrikaste hästar förra året är klar. David Perssons Vagabond 

Bi ska starta i franska Caen tisdag 22 juni i ett lopp stängt vid 185.000 euro. Tanken är att sjuåringen ska 

göra den här starten och kanske någon till i Frankrike för att känna på det hela och för att se hur han 

fungerar i det franska upplägget. Om allt fungerar som man hoppas siktar man sedan mot det franska vinter-

meetinget i vinter. Gällande Ulf Stenströmers Handsome Brad är tanken att han ska gå ut i Färjestads 

Jubileumslopp (Gulddivisionen) med 300.000 kr till vinnaren lördag den 3 juli för att sedan siktas mot 

Axevallalöpning på hemmaplan under trippeltravet. 

 

  



 

Bokning 
publikplats  
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Vikens Fingerprint 
hemma igen 

En annan av Axevallas profilhästar, Mikael 

Fellbrandts Vikens Fingerprint är hemma igen efter 

en lyckad Frankrike-sejour som bland annat 

resulterade i en seger på Argentan och en 

andraplats på Vincennes. Tanken är att hon ska få 

träna på här hemma under sommaren för att sedan 

åter gå ner till Frankrike i november för att 

förberedas för det franska vintermeetinget. 

 

Vikens Fingerprint är också månadens häst för maj 

2021 på Axevalla! 

Månadens 
Häst maj  

 

  

 

 

Axplock vecka 23 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 24  
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Nyhetsbrevet tar ledigt en vecka 

Nästa fredag är det midsommarafton, och nyhetsbrevet tar därför ledigt och återkommer den 2:a juli! Vi 

önskar alla en trevlig midsommar, ta hand om er där ute i sommarvärmen! 

 

  

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 Bodentravet! 

Köp din andel 
här  
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Axevallastarter i helgen 
 

  

 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

 

FÖLJ OSS 

          

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  
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