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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna igår 

Gårdagens kvällstävlingar avgjordes i ruskigt höstväder och när de åtta loppen var avgjorda kan vi bland 

annat konstatera följande: 

 

√Ulf Stenströmer tog en dubbelseger som tränare och närmar sig tusen tränarsegrar med stormsteg (mer om 

det nedan). Segervapnen var Shimoko (Victor Rosleff) och Harry M.G. (Dwight Pieters). 

 

√André Eklundh befäste sin ledning i båda våra championligor (körsvens- och tränarchampion) genom 

segern med I.D. Detecteur i lopp 3. Som kusk har han nu 29 segrar här på Axevalla och leder före regerande 

champion Carl Johan Jepson som står på 25 segrar. I tränarchampionatet står han nu på 22 segrar före Ulf 
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Stenströmer och David Persson som båda har 13 segrar. Det återstår 12 tävlingsdagar innan vi gör bokslut 

på Nyårsafton.  

 

√Ville Karhulahti hade en fin kväll då hans Heartbeat Julie först gjorde i topplopp som tvåa bakom Robert 

Berghs Humble Man  i Treåringarnas Höstserie. Han avslutade sedan kvällen genom att vinna det sista 

loppet med Mellby Helios. 

 

√Jennifer L Oscarsson vann montéloppet med Jonas Mobergs Categorical som kunde slå av den stora 

favoriten FromHeaven Idzarda den sista biten. Hon arbetar sedan en knapp vecka hos Robert Bergh och tog 

även sin första skötarseger hos honom med Humble Man i lopp 2. 

 

√Emilia Leo gästade Axevalla den här kvällen och tog en dubbelseger genom Humble Man (Robert Bergh 

och Metallica I.R. Malin Bergström. 

Photoshots  
 

 

  

 

Stenströmer mot 1000 

Ulf Stenströmer närmar sig milstolpen tusen tränarsegrar med stormsteg och ståtar i och med gårdagens 

dubbelseger här hemma på 995 tränarsegrar hittills i karriären. Uffe plockade ut sin A-licens vid halvårsskiftet 

2003 och första segern kom redan den 8 juni det året med Giant G.Garbo till drygt 40 gånger pengarna och 

den första stora segern kom på sommaren året efter när han vann Gulddivisionen på Bollnäs med stallets 
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dåvarande stjärna Johnny Walker Brew. Efter något år som egen tränare tog han beslutet att inte köra själv i 

loppen och från början var det Björn Goop som oftast körde hans hästar och av de hundra första segrarna 

(seger nr 100 togs i december 2006) körde Björn 73 av dessa.  

 

Han har tagit fram och tränar många profilhästar genom åren och några som betytt lite extra för hans rörelse 

är: Johnny Walker Brew (31 segrar, 2.115.725 kr), Rado (25 segrar, 1.661.043 kr), Noras Bean (22 segrar, 

12.035.653 kr), Your Highness (26 segrar, 9.216.927 kr), Oliver Kronos (17 segrar, 2.187.631 kr) och 

nuvarande stjärnan Handsome Brad (18 segrar, 6.765.046 kr). 

 

  

 

Nu är vi tillbaka på banan! 

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! 

 

Boka dina gratisbiljetter på www.axevalla.se 

Passa på att äta en god middag eller lunch när du följer tävlingarna, och boka dina restaurangplatser via 

länken nedan. 

Boka 
restaurang  
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Förändringar 
träningslistor 

Förändringar på träningslistor 210601-210924 

Axevalla. 

Totalt antal hästar i proffsträning 424. 

Startprissummor och rekord t.o.m. 210923 

Listförändringar  
 

  

 

 

Axplock vecka 38 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 38  
 

  

 

William och Charlotte är Stig H-stipendiater 2021 
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William Ekberg och Charlotte Andersson. Så heter Stig H-stipendiaterna 2021. En lärling stationerad utanför 

Sala och en skötare som haft ett antal storstjärnor som skyddslingar. 

Läs mer om dem via länken nedan 

Stig H-
stipendiater 

2021  
 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Kriteriehelgen på Solvalla! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

FÖLJ OSS 
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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  
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