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Vi startar andra halvlek med V86Xpress
Efter vårt traditionsenliga semesteruppehåll efter trippeltravet är det dags att dra igång höstsäsongen och
”andra halvlek” här på Axevalla. Vi gör det med V86Xpress-tävlingar på måndag som vi saxar mot Romme
där fyra avdelningar går på vardera bana. Sportsligt bjuds vi på fina tävlingar som sig bör när det är fina
prispengar att tävla om och det dyker upp flera profilhästar i kvällens lopp. Det återstår 16 tävlingsdagar plus
två ponnytävlingsdagar (18/9 och 14/11) under året innan vi gör bokslut med V75 Winter Burst med
multijackpot på Nyårsafton precis som de senaste åren.
Tänk på att det fortfarande endast är förbokade biljetter som gäller om ni vill besöka våra tävlingar. Biljetterna
både till publikplats (gratis) och restaurangen bokas på vår hemsida: www.axevalla.se. Alla över 1 år måste

ha en giltig biljett på grund av restriktioner, samt att besökare på publikplats utomhus inte får vistas i
restaurangen och tvärtom.

Återblick till trippeltravet
Med några veckors distans till årets trippeltrav så är vi väldigt nöjda med helgen med tanke på rådande
omständigheter. Arrangörsmässigt blev det så bra som det kan bli i dessa pandemitider och de närmare 600
besökarna per dag på publikplats verkade trivas förträffligt i det fina vädret. Sportsligt bjöds vi som vanligt på
många höjdpunkter under helgen. Helgens stora behållning var såklart StoChampionatet där Honey Mearas
(Daniel Redén) segrade på det nya löpningsrekordet och världsrekordet med gällande förutsättningar
1.12,8/2640a tillsammans med Örjan Kihlström. En stor eloge även till tvåan och trean i årets upplaga Barbro
Kronos (Svante Båth) och Eagle Eye Sherry (Björn Goop). En annan stor behållning som måste lyftas fram
från helgen är Milligan’s Schools överlägsna seger i Axevallalöpning på lördagen på nytt svenskt rekord,
1.11,6/2640a.

Axevallaframångar på bortaplan
Axevallatränarna har trummat på under uppehållet och tagit hela 32 segrar på bortaplan de senaste
veckorna. De som sticker ut mest penningmässigt är Vagabond Bis (David Persson) seger i lopp 1 (monté)
på Solvalla förra onsdagen (Jubileumspokalskvällen) och Bransbys Juke Box (Hans Crebas) seger i lopp 5
(V75-1) med 100.000 kr till vinnaren i båda loppen. Dessutom vann David Perssons Global Brilliance sitt
uttagningslopp till Derbystoet på Jägersro i tisdags efter att ha svarat ut storfavoriten och
StoChampionatsvinnaren Honey Mearas hela vägen. Anders Svanstedts Juni Rapid avslutade mycket starkt
som tvåa i sitt uttagningslopp och tog sig även hon till finalen där de lottades till spår 6 respektive 9. Det blir
mycket spännande på Jägersro söndag den 5 september då både Svenskt Travderby och Derbystoet
avgörs! En fullständig redovisning över samtliga Axevallasegrar med en hel del photoshots finns här.

Axplock
vecka 30-34

Tävlingsplanering 2021
Tävlingsplaneringen för nästa år är precis i uppstartsfasen och i skrivandets stund kom lite av banornas
förutsättningar inför nästa år. För Axevallas del kan vi kort konstatera att vi kommer att ha lika många
tävlingsdagar som i år (42) och att vi precis som vanligt kommer att arrangera fyra STL-dagar. Den kompletta
tävlingskalendern kommer att offentliggöras och publiceras någon gång i slutet av oktober.

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 Bergsåker!

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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