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Tävlingarna på tisdag
Tisdagens V5-tävlingar är den sista tävlingsdagen innan det är dags för uttagningsloppen till
StoChampionatet fredag den 16 juli och hela årets höjdpunkt trippeltravet helgen efter det, fredag 23 juli till
söndag 25 juli. Kvällens tävlingar håller klart godkänd sportslig kvalitét och vi har åtta lopp på programmet.
För andra tävlingsdagen i rad så kör vi Juniorchans som ikväll går som lopp 1 och som vanligt utom toton.
Restaurangen kommer åter att vara öppen under tisdagens tävlingar och bokningarna av biljetter sker på vår
hemsida www.axevalla.se.
Bokning av restaurangen till på tisdag gör du till sara.mowbray@axevalla.travsport.se eller på 0730-665998
(kontorstid).

Nyheter om biljettsläpp StoChampionatet 2021
Igår den 1/7 gick vi ut med en pressrelease om vad som kommer att gälla för bokning av biljetter och
restaurangplatser till Trippeltravet 2021. Följ länken nedan för att läsa pressreleasen och ha koll på alla
datum!

Pressrelease
Trippeltravet

Breddtävlingarna i tisdags
I tisdags körde vi årets första breddtrav av totalt fyra under året här på Axevalla. Nio lopp kördes och det blev
hemmasegrar i tre av dessa: lopp 1, Zack Wind – Klas Olsson (Angelica Jonsson), lopp 6, Easy Tiger Pellini
– Fredrik Claesson (Jenny Glans), lopp 9, Princess Ellen – Hans Crebas. Det är också dessa tre vinnare som
pryder tisdagens programomslag.
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Hitta ombud

Handsome Brad och vagabond Bi
Axevallas två vinstrikaste hästar förra året är båda i full gång för tillfället. Ulf Stenströmers Handsome Brad
går ut i Färjestads Jubileumslopp med 300.000 kronor till vinnaren i morgon där han drog spår 10. Är allt bra
efter det loppet siktar kretsen kring hästen mot Axevallalöpning på hemmaplan under trippeltravet. David
Perssons Vagabond Bi startade i Caen tisdagen den 22 juni där han slutade fyra efter en tuff inledning.
Sjuåringen blev hängandes i spåren och forcerades till täten efter 500 meter. Han fick sedan se sig slagen
strax före mål över det 450 meter långa upploppet i Caen och startar nästa gång på Enghien i morgon
lördag.

Uttagningarna till StoChampionatet
Snart är det dags för en av årets absolut mest spännande tävlingsdagar här på Axevalla, uttagningsloppen till
StoChampionatet fredag den 16 juli. Som vanligt seedas de anmälda stona in i de sex uttagningsloppen där
sedan de två främsta i varje lopp går till StoChampionatet söndag den 25 juli. Senaste anmälningsdag till
tävlingsdagen är måndag den 12 juli senast kl. 09.00 och man kan enkelt följa vilka som är anmälda till
uttagningsloppen på travsport.se/sportappen/tävlingskalender.
Vi släpper bokningen av biljetter till publikplats och restaurangplatserna till uttagningsloppen måndag den 5/7
klockan 18.00!

Axplock vecka 25-26
Denna veckan presenterar vi här de Axevallahästar
som segrat på bortaplan under de senaste två
veckorna.

Axplock v 2526

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 Färjestad!

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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