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V65-tävlingar i morgon kväll 

Lördag kväll har vi breddtävlingar här på Axevalla med nio välfyllda lopp på programmet. Efter det återstår 

två breddloppstillfällen i höst, tisdag den 5 oktober och tisdag den 26 oktober och totalt kör vi fyra 

breddtävlingsdagar under året. Det är V65-spel och vi kör som enda svenska bana under lördagskvällen där 

vi tar vid efter Bollnäs STL-tävlingar. Hela kvällen avslutas som vanligt (V65-6) med ett lopp ingåendes 

Grafströms B-tränarserie som är en central B-tränarsatsning och alltid körs som det sista loppet varje 

lördagskväll med ett förstapris på 35.000 kronor. Således är det inget breddlopp och det är också två hästar 

med över 1000 startpoäng i loppet.  

 

Tänk på att det fortfarande endast är förbokade biljetter (publikplats) som gäller om ni vill besöka kvällens 

tävlingar och biljetterna bokas enklast på vår hemsida: www.axevalla.se. Det är gratis entré och det finns 

också möjlighet att köra in bilen på drive in-parkeringen för att följa tävlingarna. Tänk i så fall på att förboka 

biljetterna till samtliga som sitter med i bilen. 

 

Restaurangen är stängd under kvällens tävlingar men Stallcaféet Gunghästen har servering vid grönområdet 

vid första sväng där det kommer att finnas: kaffe, dricka, kaka, smörgås samt kokt korv med bröd att köpa. 
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Restriktionerna släpps 

Häromdagen kom regeringen med beskedet att de flesta av Coronarestriktionerna släpps från och med den 

29 september. Bland annat slopas deltagartaken och rådet om att arbeta hemifrån tas bort. För travbanorna 

innebär detta att det mesta äntligen återgår till det normala. Efter ett och ett halvt år utan publik eller som de 

senaste månaderna med begränsningar blir det alltså fritt fram för oss att ta emot publik som vanligt igen. 

Det blir också möjligt för hästägare att besöka sina tränare och hästar på stallbacken under tävlingsdagarna 

då stallbacken inte längre behöver räknas som en strikt arbetsplats. För vår del på Axevalla är första 

tävlingsdagen utan restriktioner den 5:e oktober.  

 

För att fira att restriktionerna släpps kommer samtliga travbanor ha fri entré under hela oktober månad! Vi 

hoppas att både gamla och nya besökare tar chansen att komma tillbaka till travet där det är som bäst - på 

plats! 

 

  



 

Axevallaframgångar under Derbyhelgen 

Under lördagens STL-tävlingar på Jägersro segrade Ulf Stenströmers Handsome Brad i anrika Birger 

Bengtssons Minne (Gulddivisionen) med 150.000 kr till vinnaren. Spets och slut var segerreceptet för 

åttaåringen som därmed har tjänat nästan 6,8 miljoner kr hittills i karriären. Tränaren Ulf Stenströmer närmar 

sig 1000 tränarsegrar med stormsteg, han står just nu på 994 tränarsegrar hittills i karriären. 

 

I Derbystoet på söndagen blixtrade David Perssons Global Brilliance till ledningen tämligen omgående när 

bilen släppte fältet och höll sedan emot strålande som tvåa på fina 1.11,7/2140a endast slagen av 

StoChampionatsvinnaren Honey Mearas som vandrade utvändigt. Global Brilliance fick 1 miljon kronor för 

andraplatsen (premiechansad) och har nu tjänat 1.798.500 kr hittills i karriären. Ännu en stor framgång för 

David Persson som hittills i år har kört in 3.253.200 kr till stallet. 

 

I kölvattnet bakom den absoluta tätstriden spurtade Juni Rapid och Anders Svanstedt till femteplatsen på 

1.12,3/2140a efter en mersmakande avslutning som bådar gott inför framtiden. Det finns att brås på då 

storasyster är Your Highness (9.216.927 kr) och storebror Executive Caviar (2.550.203 kr).  

Foto: MiRo Media 

 

  



 

 

Axplock vecka 36 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. Bland annat segrade en av våra 

juniorer, Malte Handfast, i Juniorchans på 

Örebrotravet igår kväll. 

Axplock v 36  
 

  

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 Bollnäs! 

Köp din andel 
här  
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Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

KONTAKTA OSS FÖLJ 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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/pFH1jUxszUmhya2fAIWmag/a/QpA2JoR3pUa91dP_-INloQ/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/lBrw5zsoRkqdBK2fAKaXFA
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/-Z4-vrHkYkWKBq2fAIWmag/a/XpUv_rWwdkegNbaB6Yw9kQ/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/lBrw5zsoRkqdBK2fAKaXFA
https://travsport.customer.eclub.se/link/9KOqYzK4rUywA62fAIWmag/a/xB5i42AB_EymBhdx66Mpsg/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/lBrw5zsoRkqdBK2fAKaXFA
https://travsport.customer.eclub.se/link/0-CoNKGl6ES9Pq2fAIWmag/a/iZXyScz15k-GqwUNzOQkug/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/lBrw5zsoRkqdBK2fAKaXFA
https://travsport.customer.eclub.se/link/lmGTPBFoUkOwLK2fAIWmag/a/dj73nDrp9UiVln5a8IaNwg/H0ZfaBvbX0qUN62fAHd0wQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/lBrw5zsoRkqdBK2fAKaXFA

