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Tävlingarna i tisdags 

I tisdags körde vi årets fjärde och sista breddtävlingar här på Axevalla och av de nio loppen vann 

Axevallahästar sju av dem. Det var tyvärr tunt anmält i många av loppen vilket på senare tid verkligen inte är 

vanligt här på Axevalla. Förklaringen kan ligga i flera saker: många breddtävlingar hos oss och i regionen på 

kort tid är säkerligen en orsak och till nästa år ska det planeras bättre. Bland annat kör vi en 

breddtävlingsdag redan i februari. Allra bäst gick det för Hans Crebas som tog karriärens första trippelseger 

med i tur och ordning Zwiggy Laday (dött lopp med Gmail - Mikko Aho) i lopp 5, Ikaros di Quattro i lopp 6 och 

Jane Attack i lopp 9. Det är också dessa tre som pryder programomslaget till tisdagens tävlingar. Övriga 

Axevallavinnare var: Magnificent – Jesper Rydberg (Mikaela Rydberg), Tequila L.L. – Iina Aho (Anna 
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Forssell), Mirakel Håleryd – Niclas Stenquist (Åke Barkmark) och Clear As Mud – Stian Stoum (Eric 

Martinsson). 

Photoshots 
26/10  

 

 

  

 

Nu lanseras de nya årskorten från ST 

Vid årsskiftet 2022 lanserar Svensk Travsport  ett kort som samlar alla aktiva inom travsporten. Årskortet 

kommer att vara det enda kort som finns från centralt håll och det kommer att ge innehavaren fritt inträde till 

alla travbanor och stallbackar under året. 

Årskorten kommer bland annat att ersätta de gamla hästägarkorten.  

Läs mer om årskorten och hur du skaffar ett via länken nedan. 

Årskorten  
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Tävlingarna på tisdag 

På tisdag arrangerar vi V5-spel med åtta lopp på programmet och glädjande nog var det åter mycket anmält 

och fullt i de flesta lopp. Bland annat kör vi den femte avdelningen i Treåringarnas Höstserie där finalen för 

de tolv treåringar som tjänat mest pengar i de sex försöksloppen tävlar i finalen tisdag den 14 december. 

Restaurangen är öppen och serverar schnitzel med sockerärtor, sardellsmör, citron, rostad potatis samt 

tomat-ruccola, sallad och lagrad ost för 199 kr. 

Boka 
Restaurang  
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Stenströmer mot tusen 

Ulf Stenströmer står i skrivandets stund på 998 tränarsegrar sedan han drog igång sin proffstränarrörelse 

2003. Från i morgon lördag på Färjestad till onsdagens tävlingar på Åby har stallet 13 hästar ut till start. Här 

hemma på tisdag startar fem av stallets hästar och visst vore det trevligt den stora milstolpen i karriären kom 

här hemma på Axevalla. 

 

  



 

Axevallas tävlingskalender 2022 

I förra veckan publicerades Svensk Travsports tävlingskalender för 2022. Som vi tidigare berättat har vi även 

nästa år 42 tävlingsdagar där 26 av dessa går av stapeln på tisdagar. En medveten strategi då vi ser oss 

som en ”tisdagsbana” av tradition och vill i största möjliga mån ha kontinuitet i vårt tävlingsschema. Några 

stora profildagar nästa år är: lördag 26 februari STL/V75. Söndag 5 juni GS75 med Guldstoet och 

Kronprinsessan Victorias Lopp (25-årsjubileum), fredag 15 juli, uttagningslopp StoChampionatet, fredag-

söndag 22-24 juli Trippeltravet och lördag 31 december V75 med Sylvesterloppet. 

 

  



 

Sylvesterloppet 

Vi planerar för fullt inför Nyårsafton och våra V75-tävlingar med finalen av Winter Burst och multijackpot. 

Hela tävlingsdagen, och året, avslutas med den andra upplagan av Sylvesterloppet där vi i år garanterar 

minst en halv miljon kronor till vinnaren (förra årets förstapris blev 337.080 kr). Propositionen är densamma 

som förra året och förhoppningen är att vi får se de bästa hästarna som är igång och tävlar då på de olika 

volterna. Propositionen ligger nu ute i Svensk Travsports tävlingskalender. 

 

  

 

 

Axplock vecka 43 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 43  
 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/VehljIdP7kKFD63QAI926w/a/qUlpNBabSEOT1iwM3OQQPQ/-Xs_o5PjXk6mlK3QAGMQrw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/Igzzvc-tc0am363QALBkCA


/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar med Müllers Memorial 

på Jägersro! 

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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