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Hemmaseger i Ullbergs 

Årets upplaga av Johan Ullbergs Minne som gick av stapeln i tisdags gick till Handsome Brad och Carl Johan 

Jepson. Ulf Stenströmers stjärna vara bara bäst i loppet som blev en rivig och oförutsägbar historia. Jepson 

tog det ganska lugnt från start medan det var full körning från flera andra ekipage. När man trodde att 

positionerna var intagna kördes Disco Volante till ledningen ca 800 kvar och därmed hamnade Handsome 

Brad som första häst i andraspår. Genom slutsvängen gick Handsome Brad i clinch med ledaren och över 

upploppet var det bara en häst på banan. Ett stort grattis till ägaren Lemitek AB som därmed tog sin första 

inteckning i vårt anrika lopp. Grattis även till tränaren Ulf Stenströmer, skötaren Jennie Hermansson och 

kusken Carl Johan Jepson. Ulf Stenströmer tog därmed sin 997:e tränarseger i karriären och det är ingen vild 

gissning att han når milstolpen 1000 tränarsegrar inom kort.  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/AjWIklsD-Um2R63JAI63Og/a/O2CjXy6ZTUam8J9cgZsdzw/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/GVqMyuyTF02Ica3JAI63Og/a/UY5q_Oc7nUedwTl44tj-5g/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/s-56pQDiI0qcoq3JAI63Og/a/XQdowWkVlUOVVHZsipHGNA/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/PxQWfbQq606T1q3JAI63Og/a/yslg-uDU1kGDjFXXkp6ZJQ/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/AjWIklsD-Um2R63JAI63Og/a/sY9db847U0axVFzVlgw_SA/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg


 

Övriga hemmasegrar under tisdagskvällen var: Sweet Muscles – Marcus Niklasson (Jan Björkqvist), Blue 

Frontline – Mikael J Andersson (Sonja Johansson-Stake), Bransbys Juke Box – Hans Crebas. 
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Bra drag på restaurangen 

Under tävlingskvällen uppträdde Marcus Wilsson med livemusik mellan loppen och det var ca 180 gäster 

som trivdes och hade trevligt. Även i publikhallen var det mer folk än vanligt och för oss som jobbar är det en 

mycket skönare känsla med liv och rörelse och publik gentemot hur det varit i ett och ett halvt år utan publik 

under pandemin.  

På tisdag är restaurangen stängd men Ambra Bar är öppen med mat och dryck och även Travföreningens 

lokal bredvid gamla glasläktaren är öppen för de som vill ha kaffe, fika eller enklare förtäring. 

 

  

 

Crebas och Gerben till Berlin 

https://travsport.customer.eclub.se/link/QmlQWPLH4EC3jK3JAI63Og/a/JQ1PKWsOFUmzHCGd00sVow/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/QmlQWPLH4EC3jK3JAI63Og/a/JQ1PKWsOFUmzHCGd00sVow/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg


Hans Crebas gör en utflykt till Berlin i helgen då hans Gerben startar i tyska Breeders’ Crown på söndag med 

17.500 euro i förstapris. Loppet går vid 18.30-tiden på söndag kväll. 

 

  

 

Axevallas tävlingsschema 2022 

Igår kl. kl. 11.00 publicerades Svensk Travsports tävlingskalender för 2022 (För Axevallas del har vi även 

nästa år 42 tävlingsdagar, 4 V75, 1 V86, 14 huvudtävlingar (V64 och GS75), 10 övriga tävlingsdagar (V5, 

V65), 9 luncher och 4 breddtävlingsdagar. Vi är nöjda med hur vårt tävlingsschema ser ut med en ganska 

jämn fördelning under året och 26 av våra 42 tävlingsdagar körs på tisdagar vilket vi också har jobbat för då 

vi, och många andra, ser Axevalla som en ”tisdagsbana”.   

 

På: www.travsport.se hittar ni Svensk Travsports tävlingskalender 2022 och kan se hur Axevallas 

tävlingsdagar ligger. 

Tävlingskalender  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/0eZWjk9BNkuY_K3JAI63Og/a/5DLQ30RPXUu96rmuWgK7VA/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg


 

 

Axplock vecka 42 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 42  
 

  

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 Örebrotravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/mcmWMCJc7U6sqa3JAI63Og/a/BtWdX0Di6E-IRh5t8j3JPg/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/DcZsL1h_CUi9PK3JAI63Og/a/GVW7XddqtEadJSH_5hd_CA/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg
https://travsport.customer.eclub.se/link/DcZsL1h_CUi9PK3JAI63Og/a/GVW7XddqtEadJSH_5hd_CA/MsTLaqhJlkCJxa3FAJRveA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/tKO9oh2IgUKTda3JAK-nAg


 

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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