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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Ullbergs Minne och fina lopp i övrigt på tisdag 

På tisdag arrangerar vi V64-tävlingar igen vilket höjer den sportsliga kvalitén på tävlingarna och vi har flera 

profilhästar och ”högpoängare” i startlistorna. Årets upplaga av Ullbergs Minne blev intressant och bra med 

bland annat hemmaprofilerna Handsome Brad, Vikens Fingerprint och Star Advisor Joli mot femfaldiga 

miljonären och Elitloppsdeltagaren från ifjol, Disco Volante.  

 

Ullbergs Minne är ett av våra profillopp och har körts sedan 1991 för att hedra Västergötlands Travsällskaps 

första ordförande Johan Ullberg på Lassagården i Öttum. Familjen Ullberg har skänkt en värdefull silverskål 

som vandringspris och loppet ska vinnas tre gånger av samma ägare för att den ska bli ständig egendom. I 

år körs den trettioförsta upplagan och genom åren har vi sett vinnare som bland annat: Atom Knight, Copiad, 
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Super Photo Kosmos, Pastore Bob, fjolårets vinnare Chianti och hemmasegrarna Indian Hej, Fridhems 

Ambra och G.H.Nemo.  

 

På programmet på tisdag står också bland annat den fjärde omgången av Treåringarnas Höstserie där 

finalen går tisdag den 14 december för de 12 treåringar som har tjänat mest pengar i de sex försöksloppen. 

För övrigt har vi också ett fyraåringslopp för ston med 50.000 kr till vinnaren ikväll som håller fin sportslig 

kvalitét och en hel del andra sportsliga godbitar i övriga lopp. 

 

  



 

Fullt ös på restaurangen 



Under tävlingarna på tisdag underhåller Marcus Wilsson på restaurangen och håller stämningen hög mellan 

loppen med mycket Springsteen och ”Good old Rock’n’roll". För 199 kr får man kryddbakad kyckling, rostade 

rotfrukter, bacon, gräddsås, soltorkad tomat, ruccola, parmesankräm och livemusik hela kvällen lång.  

 

Förboka era platser på: www.biljettkiosken.se/axevalla som hittas enkelt på vår hemsida. 

Boka 
restaurang  
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Global Brilliance månadens häst i september 



David Perssons fyraåriga toppsto Global Brilliance blir månadens häst för september efter sin fina andraplats 

i Derbystoet som inbringade en miljon kronor till ägaren Don Corleone Trotting AB (Rolf Andersson). 

Presentation finns på sidan 5 i tisdagsprogrammet program och vi kommer också för första gången sedan 

pandemirestriktionerna infördes för 1,5 år sedan att kunna uppmärksamma månadens häst-vinnarna inför 

publiken i totohallen under tävlingskvällen. 

 

  

 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan v. 41 

Det har blivit nio Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan. Bland annat slog Eric Martinssons 

Stepping Moneboy till i Dam SM på Åby i lördags tillsammans med Linda Sedström. Sofia Aronssons 

Platinum Tile vann Filles and Mares på Solvalla i söndags med 125.000 kr till segraren och Anders Svanstedt 

slog till med en snygg dubbelseger på Örebrotravet igår med Cash and Carry och Ottens idol. 

Axplock v 41  
 

 

  

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 Solänget! 
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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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