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Uttagningarna till StoChampionatet nästa
Äntligen är det dags, snart i alla fall, för uttagningsloppen till StoChampionatet som går av stapeln nästa
fredag den 16 juli. Senaste anmälningsdag är senast nu på måndag den 12 juli kl. 09.00 och man kan enkelt
följa vilka som är anmälda på travsport.se/sportappen/tävlingskalender.
Vill man boka biljett (endast förbokade biljetter gäller) så gör man det enkelt på axevalla.se. Det kommer att
finnas möjlighet att köpa mat och dryck på publikplats utomhus under uttagningskvällen.
För att boka restaurangplatser inomhus till uttagningarna, följ länken nedan.

Boka
restaurang

Tävlingarna i tisdags
Tävlingarna i tisdags var en trevlig historia med mer än 100 besökare som trivdes i det fina vädret. För
Axevallas del blev det tre hemmasegrar där Ulf Stenströmer tog en dubbelseger: Shimoko – Victor Rosleff
(Ulf Stenströmer, Our Pleasure – Kim Eriksson (Ulf Stenströmer) och Mr Crazed – Anders Svanstedt.
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Ulf Stenströmer mot 1000
Apropå Ulf Stenströmer så tog han med en stallseger i måndags på Mantorp och dubbelsegern här hemma i
tisdags ytterligare några steg närmare tusenklubben och han ståtar i skrivandets stund på 986 tränarsegrar
hittills i karriären.

Hitta ombud

Biljetter till StoChampionatshelgen släppta
I onsdags den 7/7 släppte vi biljetterna till Trippeltravet 2021. Biljetterna till lördagens tävlingar tog slut fort,
men det finns i skrivandets stund biljetter kvar till både fredagen och söndagen. Dessa biljetter bokas smidigt
via axevalla.se.
Ville du se lördagens tävlingar på plats men inte lyckades få en biljett till publikplats innan de tog slut så finns
det fortfarande platser i restaurangen att boka via länken nedan. Nu laddar vi tillsammans upp inför den stora
helgen! Självklart kommer vi också att ha en stark närvaro på sociala medier under hela Trippeltravet.
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Axplock vecka 27
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
gångna veckan. Ett stort grattis säger vi till vinsten
till alla ekipagen!

Axplock v 27

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 Halmstad!

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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