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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

På tisdag arrangerar vi breddtävlingar för näst sista gången det här året (även tisdag 26 oktober) och vi har 

tio lopp som ska avverkas. Glädjande nog var det många anmälda hästar och så många i proposition 1 att vi 

delade det loppet så att fler får chansen att starta. Det är också första tävlingsdagen för vår del utan 

pandemirestriktioner vilket innebär att det är fritt att röra sig mellan de olika faciliteterna på publikplats som 

åter är öppen för obegränsat antal besökare. Stallbacken öppnar också upp som innan pandemin och räknas 

inte längre som en strikt arbetsplats. 

Boka 
Gratisbiljett  
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Välkomna tillbaka! 

För att fira att vi kan öppna upp igen, och för att hälsa publik och hästägare välkomna tillbaka, är det fri entré 

resten av året till samtliga tävlingsdagar i hela landet. Hos oss på Axevalla kommer ni också att märka en del 

förändringar när ni besöker oss. Bland annat har publikhallen (före detta totohallen) fått en rejäl 

ansiktslyftning under pandemin och är nu mer anpassningsbar och tidsenlig på ett fräscht och snyggt sätt. 

Där bjuder vi också besökarna på kaffe och kaka samt travprogram till tävlingarna och drive-in är öppen för 

de som vill köra in med bilen.  

 

Restaurangen är öppen på tisdag och serverar Wallenbergare Potatispuré, skirat smör, ärtor och lingon för 

199 kr. Det finns också en enklare biljett med sittplats i restaurangen, program, kaffe och kaka för 100 kr. För 

de som är utomhus på publikplats finns också enklare förtäring att köpa i Axevalla Travförenings regi i deras 

lokal vid upploppets början. Boka på www.axevalla.se 

 

I största möjliga mån vill vi att ni fortsätter att förboka de kostnadsfria biljetterna på vår hemsida så att de kan 

scannas i entrén. Detta för att vi ska ha ett underlag att gå på i vår redovisning till ST.  

 

Gällande stallbacken är vi väldigt glada att åter kunna välkomna hästägarna igen och har man startande häst 

under kvällen får man ett sms från Axevalla som visas upp vid stallbacksentréerna. För övrigt gäller giltigt 

hästägarkort samt ST-kort med 2020 års etiketter innevarande år ut.  

 

Från och med kvällens tävlingar flyttar vi också alla prisutdelningar och ceremonier till scenen i publikhallen 

under höst/vintersäsongen. 

Boka 
Restaurang  
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Anmälningar till StoChampionatet 2023 

Igår, 30 september, var sista anmälningsdagen för att anmäla de tvååriga stona till StoChampionatet 2023. 

Förra året var det nytt rekord med 705 anmälda ston och vi kan konstatera att intresset för att vara med i vårt 

anrika lopp är väldigt stort även i år. I nästa vecka kommer vi att sammanställa alla anmälningar och se exakt 

antal anmälda. Eftersom intresset ökar blir det också fler ston som anmäls till uttagningsloppen till 

StoChampionatet. I år var det 105 anmälda och eftersom bara 72 ston får plats (sex uttagningslopp med 12 

hästar i varje) så var det alltså hela 33 ston som inte fick vara med och kvala. Till nästa år kommer vi att 

erbjuda två extralopp med företräde för de som inte fick vara med i uttagningsloppen. Tanken är förstapriset i 

dessa lopp ska ligga på mellan 50.000 – 75.000 kr men det bestäms definitivt när prisbudgeten för 2022 

görs.  

 

  



 

 

Axplock vecka 39 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 39  
 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar på Skellefteå! 

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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
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