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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Fyra hemmasegrar i tisdags 

Tisdagens V5-tävlingar avgjordes i mestadels regn och när kvällen var till ända hade vi räknat in fyra 

hemmasegrar. I tur och ordning: Fly Fly My Dreams – Thomas Dalborg, Staro Playmate – Emil Engvall (Ulf 

Stenströmer), Above Art – Carl Johan Jepson (Josefine Ivehag) och Harry Dynamit – Carl Johan Jepson 

(Mikael Fellbrandt). Carl Johan Jepson avslutade kvällen med att vinna de tre sista loppen och gick därmed 

upp i ledningen i championligan. Med sju tävlingsdagar kvar det här året står både han och André Eklundh 

på 30 segrar där Jepson har klart fler andraplatser i jakten på hans sjätte raka kuskchampionat här på 

Axevalla. 
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Ulf Stenströmers milstolpe 

Under tisdagens tävlingar tog Ulf Stenströmer seger 999 i karriären när Staro Playmate vann lopp 5 

tillsammans med Emil Engvall. På Åby i onsdags nådde han milstolpen 1000 tränarsegrar när Thomas 

Uhrberg vann med V86-5 Bold Nick. 

Första segern togs den 8 juni 2003 på hemmabanan Axevalla bara sju dagar efter att proffslicensen hade 

plockats ut. Den första stora segern kom på sommaren året efter när han vann Gulddivisionen på Bollnäs 

med stallets dåvarande stjärna Johnny Walker Brew och sedan har det tickat på.  

 

Efter något år som egen tränare tog han beslutet att inte köra själv i loppen och från början var det Björn 

Goop som oftast körde hans hästar och av de hundra första segrarna (seger nr 100 togs i december 2006) 

körde Björn 73 av dessa.  

 

Ulf har tagit fram och tränat många profilhästar genom åren och några som betytt lite extra för hans rörelse 

är: Johnny Walker Brew (31 segrar, 2.115.725 kr), Rado (25 segrar, 1.661.043 kr), Noras Bean (22 segrar, 

12.035.653 kr), Your Highness (26 segrar, 9.216.927 kr), Oliver Kronos (17 segrar, 2.187.631 kr) och 

nuvarande stjärnan Handsome Brad (18 segrar, 6.765.046 kr). 
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Ett stort grattis från alla oss på Axevalla! 

 

Genom tiderna är det bara tre Axevallatränare som tidigare lyckats med bedriften att ta tusen tränarsegrar. 

Åke Svanstedt var ju under en stor del av karriären verksam på Bergsåker, men huserade hos oss åren 

2002-2014, står i dagsläget på 5.384 segrar (exklusive segrar i U.S.A.) och det var som Axevallatränare han 

tog klart flest tränarsegrar. Bo Näslund som aldrig hade A-licens någon annanstans än på Axevalla fick ihop 

1.123 tränarsegrar och Roger Grundin kom upp i 1.125 tränarsegrar plus en del segrar under hans Italien-

period som inte är registrerade hos Svensk Travsport.  

 

  

 

Travskolan firar 25 år 

Söndag den 14 november är det dags för årets tredje och sista ponnytävlingsdag här på Axevalla vilket 

kombineras med familjedag och Axevalla Travskolas 25-årsjubileum. Bland annat så bjuder Travskolan på 

tårta till de hundra första besökarna, det finns fiskdamm sponsrad av City Gross i Skara, Axevalla 

Hästcentrum är på plats med hästsimulatorer, stort godisregn efter lopp 3 och 7, tipspromenad med fina 

priser och mycket mer. 



Boka Biljett  
 

 

  

 

Boka in lördag den 27 november 

Lördag den 27 november arrangerar vi V65-tävlingar med första start kl. 18.30 då vi tar vid efter Solvallas 

STL-finaler. Temat för kvällen är Grabbkväll och vi kommer att erbjuda några olika paket där man först följer 

STL-finalerna och V75 på Solvalla för att sedan åka till Axevalla för att följa våra tävlingar och äta gott. I 

samarbete med O’Learys i Falköping kommer även buss att avgå därifrån för samma koncept på Axevalla 

och sedan buss tillbaka igen där man kan avsluta med efterfest på O’ Learys om man är sugen på det. 

Självklart kan man också samla ett gäng och komma direkt till Axevalla om det passar bättre. De olika 

paketen och vad som händer i övrigt under den här lördagen kommer vi att publicera på våra sociala medier 

inom kort. 

Boka 
Grabbkväll  

 

 

  

 

Dags igen för Mustaschkampen 

I fjol var Axevalla tillsammans med er alla som valde att stötta oss den travbana som samlade in mest 

pengar till Mustaschkampen. Vår insamling var dessutom den i hela Sverige som bidrog med mest pengar till 

forskningen, vilket vi är mycket stolta och tacksamma över! 

November är här, och med det också årets insamling till förmån för kampen mot cancer. Alla bidrag betyder 

mycket och vi hoppas att ni vill vara med och hjälpa oss även i år! 
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Till 
insamlingen  

 

 

  

 

 

Axplock vecka 44 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 44  
 

  

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 Sundbyholm i 

Eskilstuna! 

Köp din andel 
här  
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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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