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In memoriam - Sören Norberg 

Igår eftermiddag nåddes vi på Axevalla av det tråkiga beskedet att Sören Norberg har avlidit efter en lång 

tids sjukdom. Sören är starkt förknippad med Axevalla då han var Axevallatränare i 19 år och det var också 

under den perioden han hade sina absolut största framgångar. 

 

Men allt började tidigare än så. Sören var bördig från Skellefteå där han som ung mer eller mindre kom in i 

travet av en slump. Han hade ingen travanknytning i släkten men då familjen flyttade till ett bostadsområde 

granne med travbanan blev det naturligt att han sökte sig däråt och ganska direkt var det kärleken till 

hästarna och stallbacken som lockade mest för den unge Sören. När Sture Lindström flyttade till Mantorp 

runt 1970 följde Sören med som lärling och han hade också egen A-licens en kort period på Mantorpstravet 

innan flyttlasset gick till Karl ”Skrot-Kalle” Adolfsson i Värmländska Eda nära den norska gränsen där han 

blev privattränare. 
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Där plockade Sören fram den ena stjärnan efter den andra och med hästar som Boett, Satopay, Nuss 

Hanover och Safaga Vixi gjorde han sig ett namn även utanför Värmlands gränser. Den största stjärnan var 

Boett och att höra Sören berätta historien om när de åkte till Solvalla och tvålade dit nationalklenoden Ego 

Boy i Mälardrottningens Pris var alltid en fröjd för öronen. Sören höll just det tillfället som det mest 

glädjefyllda och mest bestående minnet under hela hans karriär. 

 

1977 flyttade han till Axevalla där han huserade med stall både på Axevallas stallbacke och den egna gården 

i Väring utanför Skövde. Snabbt blev han en av våra största profiler och ganska omgående fick han fram 

unghäststjärnan Dan Holmbo som han bland annat vann Danskt Kriterium med. Lite senare vann han Dansk 

Uppfödningslöpning med Gunga där hans Glennie Bilto var tvåa och han vann även Svensk 

Uppfödningslöpning 1984 med Brooklet Valley. 1982 föddes hans kanske största stjärna Junior Lobell som 

vann 41 lopp på 101 starter och bland annat vann Copenhagen Cup 1989. Danskfödda Junior Lobell 

representerade också Danmark i VM-loppet och med honom deltog Sören i Elitloppet flera gånger. 

 

Två andra stjärnhästar som Sören plockade fram är segermaskinen Joker From Hjo (112 starter, 31-16-17, 

2.482.370 kr) som var en son till Junior Lobell och Elitloppsdeltagaren Blixten Pellini (72 starter, 20-8-10, 

2.654.500 kr). 

 

Efter Axevallatiden var Sören verksam i Italien i några år och de senaste åren har han tillhört Jägersro där 

han tillsammans med sin vapendragare genom en stor del av karriären, Viktoria Eriksson, har fortsatt ta fram 

framgångsrika tävlingshästar. Vi kan bland andra nämna tvåårige Philosopher (Breeders Course och Derby 

Day Race), A Good Point (Breeders’ Crown 2019 och uttagning till Svenskt Travkriterium). 

 

Sören Norberg var också en framgångsrik uppfödare (tillsammans med Viktoria Eriksson). Bl. a. tog de fram 

unghästdrottningen Fascination som vann Svensk Uppfödningslöpning, Svenskt trav-Oaks, Breeders’ Crown 

och Derbystoet. 

 

För att hedra Sören Norberg kommer det första loppet nu på tisdag den 12 oktober defileras utan 

defileringsmusik.  

 

Lars Ågren 

Sportchef Axevalla Travbana 

 

  



 

Räkfrossa på tisdag! 

Nu när vi äntligen får ha publik på plats fullt ut så fortsätter vi firandet med en lyxig räkfrossa i vår VIP-

avdelning nu på tisdag den 12/10! Ät så mycket räkor och tillbehör du vill och ta något gott att dricka 

samtidigt som du följer kvällens spännande sport från rakt ovanför upploppet. Varför inte passa på att ta en 

AW med jobbet eller kompisgänget? 

Hjälp oss att visa att travpubliken på Axevalla är den bästa i Sverige och boka din biljett redan idag! 

Biljetter 
Räkfrossa  
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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. 

Drive-in är öppen för de som vill köra in med bilen.  

 

Restaurangen är öppen på tisdag och serverar grillad fläskkarré, dragongräddsås, honungsstekta morötter 

och vitlökspotatis för 199 kr. För de som är utomhus på publikplats finns också enklare förtäring att köpa i 

Axevalla Travförenings regi i deras lokal vid upploppets början.  

 

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. Gratisbiljett bokar du 

på www.axevalla.se.  

 

Gällande stallbacken är vi väldigt glada att åter kunna välkomna hästägarna igen och är man företrädare för 

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 förra tävlingsdagen har vi också flyttat alla prisutdelningar och ceremonier till scenen i vår 

uppfräschade publikhall under höst/vintersäsongen. 

Boka 
Restaurang  
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Förtydligande i reglementet angående körspö 

Vid årsskiftet förtydligas och skärps 60§ i Tävlingsreglementet med fokus på användningen av körspöet. 

Ordet drivning tas bort helt och ersätts med maning och direktiven förtydligas. 

 

Svensk Travsports grund vilar på att sätta hästarna och deras välmående i främsta rummet. Våra regelverk 

och eventuella påföljder speglar också detta perspektiv. I enlighet med detta kommer 60§ i 

Tävlingsreglementet att skrivas om från och med 2022. Paragrafen reglerar användningen av körspö/ridspö 

och bland annat tas begreppet drivning bort helt. 

 

Förändringen i reglementet tas i officiellt bruk från och med 1/1 2022, men måldomarnämnderna kommer att 

börja bedöma efter de nya direktiven redan nu, utan att dela ut bestraffningar, för att ge både aktiva och 

domare en möjlighet att anpassa sig inför förändringen. 

 

– Vi väljer att skicka ut riktlinjerna redan under hösten för att ge våra aktiva tydlig information och för att 

verkligen få till en hållbar förändring då vi strävar efter en attitydförändring hos alla, säger Jonny Staf, 

domarbas på Svensk Travsport. 

 

  



 

 

Axplock vecka 40 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 40  
 

  

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 Åbytravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

KONTAKTA OSS FÖLJ OSS 
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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  
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