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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Lunchtävlingarna igår 

Vi bjöds på riktigt fin sportslig kvalitét rakt igenom gårdagens lunchtävlingar med flera V75-meriterade hästar 

i startlistorna. Bäst lyckades André Eklundh och Magnus Jakobsson som vann varsin dubbelseger. André 

leder både körsvenschampionatet och tränarchampionatet på Axevalla så här långt i år och ramade in 

tävlingsdagen då han vann lopp 1 med Van Gils och lopp 8 med Manstone Two U. Magnus Jakobsson tog 

sin dubbelseger med Stefan P Pettersson-tränade Chantal Jet i lopp 2 och Amerindienne i lopp 4. Som 

vanligt hittar ni loppkommentarer och photoshots på hemsidan. 

Photoshots  
 

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/Hkr7OzyY7kGDKa2mAKGT3w/a/YPEqj9vPvEWecZVTAXlBmg/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/OWkCco-23kKXN62mAKGT3w/a/TFjXXchWLk6ar4M5P7xUNQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/gJD4YW6gHEuqs62mAKGT3w/a/p2fCekrv70yxSH3KxdhdTQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/UkKU01X_yUKi3q2mAKGT3w/a/ykloQJ6V1Ues0NvAffNUaA/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/jknR7pS08UuD1K2mAKGT3w/a/1RNACWL2YEG7U3qKKYakvg/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/Hkr7OzyY7kGDKa2mAKGT3w/a/xroDMFQdBUSaVY56KO3WHA/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ


  

 

V65-tävlingarna i lördags 

Breddloppskvällen i lördags blev i mångt och mycket en hemmatillställning då Axevallahästar vann sju av de 

nio loppen. Bäst lyckades David Persson som inledde med nyförvärvet Aniara Sock i lopp 1 och avslutade 

med Mellby Image i lopp 9 (V65-6). Det senare loppet ingick i Grafströms B-tränarserie med 35.000 kr till 

vinnaren och var således det enda loppet under kvällen som inte var ett breddlopp. Fredrik ”Knugen” 

Claesson körde båda hästarna och fullbordade karriärens första trippelseger (hittills) då han även vann med 

Brodeaux Ale' åt Sofia Aronsson. 

 

  



 

Snart släpper restriktionerna! 

Äntligen är det dags! Från och med den 29/9 släpps de flesta av de restriktioner som varit i och med 

pandemin. Samtliga travbanor har gemensamt beslutat att ha fri entré hela året ut! 

För dig som besökare till oss innebär det bland annat att publikplats är öppen för obegränsat antal besökare, 

restaurangen är öppen (för stora och små sällskap) alla tävlingsdagar från den 5/10 och vi öppnar även 

totohallen och drive-in!  

Dessutom är stallbacken äntligen öppen för hästägare från tävlingsdagen den 5/10.  

Välkomna tillbaka för att se trav där det är som bäst - på plats!  

Bokar dina restaurangplatser och biljetter gör du på www.axevalla.se 

 

  



 

V5-tävlingar på tisdag 

På tisdag tävlar vi igen och då är det kvällstrav med V5 som gäller. Det är den sista tävlingsdagen under 

rådande restriktioner som släpps den 29 september vilket innebär att vår tävlingsdag tisdag 5 oktober är den 

första för vår del utan restriktioner.  

 

Tänk på att det är förbokade biljetter (publikplats) som gäller om ni vill besöka tisdagens 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 publikplatsbiljett 

till samtliga som sitter med i bilen. 

Restaurangen är öppen och bokas också lättast på www.axevalla.se. 

 

  



 

Unionstravet på Färjestad 

I morgon är det dags för det traditionsenliga Unionstravet på Färjestad som bjuder på en fin STL/V75-

omgång. Som vanligt är det lite landskampskänsla mellan Sverige och Norge den här tävlingsdagen och vi 

har fem Axevallahästar som provar lyckan inom V75-spelet. Missa inte att köpa en andel i något av Axevallas 

andelsspel. 

 

  

 

 

Axplock vecka 37 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 37  
 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/SLWJihXU50-_va2mAKGT3w/a/x-8zG5_rTUiJjTMg7xqjSg/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ


/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  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

 

FÖLJ OSS 

          

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. 

https://travsport.customer.eclub.se/link/BXyGnOd3ckG5t62mAKGT3w/a/7eHWFgyQLUCSLUh3duKFaQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/BXyGnOd3ckG5t62mAKGT3w/a/7eHWFgyQLUCSLUh3duKFaQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/DDPXLfI9hkmNWK2mAKGT3w/a/1PCgc_kOGEqTkDc4YswzaQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
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https://travsport.customer.eclub.se/link/cW1qYktpQEGDuK2mAKGT3w/a/4qBa0AD58kmDbKQErLSSMQ/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/RS1SKD7Op0OJC62mAMJ_QQ
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Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/HjH080UgHE2vpK2mAJDAXA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q

