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Xpress-tävlingarna i måndags
Måndagens V86Xpress-tävlingar avgjordes i strålande sensommarväder och vi bjöds på flera riviga och
spännande lopp. När tävlingskvällen summerades konstaterar vi bland annat att Johan Untersteiner hade
tagit en dubbelseger (Global Coldplay och Indy Rock) liksom André Eklund (My Story is True och Van Gils).
Håkan K Perssons Four Guys Dream imponerade vid sin seger via en mycket vass avslutning och Wången
Cup-loppet vanns av Poesi Kloster tillsammans med Wilma Karlsson. Loppkommentarer och photoshots
finns som vanligt på hemsidan.

Photoshots
30/8

Derbyhelg med Axevallahästar i hetluften
Derbyhelgen på Jägersro stundar och Axevalla finns representerade med två hästar i Derbystoet med. David
Perssons Global Brilliance startar från spår 6 bakom bilen och Anders Svanstedts Juni Rapid från spår 9 och
eftersom samtliga finaldeltagare är premiechansade är förstapriset 2 miljoner kronor. Även Bahama Passion
(Tommy B Andersson), Vichy Grif och Unico Broline (Sofia Aronsson) och Casch and Carry (Anders
Svanstedt) startar inom V75-spelet på söndagen. På lördagen är det tre Axevallahästar som provar lyckan på
V75, Vien Ici (Ulf Stenströmer) Howdy Quick (Hans Crebas) och Garca (Pär Hedberg). Lördagens
Gulddivision (Birger Bengtssons Minne) ligger utanför V75 den här gången (lopp 4) och där får vi se Ulf
Stenströmers stjärna Handsome Brad från spår 1.

Lördagskväll med V65
Nästa tävlingsdag här på Axevalla är lördag den 11 september då vi arrangerar V65-spel (Första start kl.
18.30) efter STL-tävlingarna på Bollnäs. Det är breddlopp på programmet och vi kör 9 lopp.
Restaurangen kommer inte att vara öppen under den här tävlingsdagen.
Biljetter till tävlingarna är gratis men måste ändå förbokas och tas med antingen digitalt eller utskrivna, och
alla över 1 år behöver ha en biljett. Länk till bokningen hittar du här nedan.

Biljetter till
tävlingarna

Sylversterloppet
Det är mycket intresse och många frågor om och kring Sylvesterloppet på Nyårsafton. Sylvesterloppet som ju
instiftades förra året där hela tanken är att prispengarna i loppet är ackumulerande, d.v.s. att alla överblivna
prismedel från årets prisbudget går till det loppet. Förra året slutade förstapriset på 337.080 kr och om ett par
veckor kommer vi gå ut med vad årets prispott ligger på så håll ut. Det vi kan säga redan nu är i alla fall att
det kommer att bli ett klart högre förstapris och mer pengar att köra om i årets upplaga av Sylsvesterloppet.

Axplock vecka 35
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan. Tre av segrarna kom på Vaggeryd
i i tisdags där David Persson tog en dubbelseger
genom Smajlis och Tumble Boy som båda kördes
av Fredrik Claesson.

Axplock v 35

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 med Svenskt Travderby
på Jägersro!

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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