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Lunchtävlingarna i tisdags
Vi körde årets näst sista lunchtrav i tisdags där André Eklundh blev dagens man med en trippelseger till
stallet. Han vann själv med X. Tour (lopp 2) och Farfars Dream (lopp 5) medan Markus Niklasson vann med
Woudstra (lopp 3) där André själv var knappt slaget med Luringen la Ma. Tre segrar och en andraplats blev
alltså facit och därmed gick André åter upp i ledningen i kuskchampionatet på Axevalla.
Tränarchampionatsligan leder han sedan länge stort. Hemmaseger blev det för Hans Crebas med Princess
Ellen.
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Gästspel av Power på tisdag
Robert Berghs superstjärna Power gör comeback hos oss på tisdag i lopp 5. Kriterievinnaren från 2019 vann
ju även Grand Prix I’UET på Vincennes som fyraåring startade senast i Prix d’Amerique sista söndagen i
januari i år. Nu är det alltså dags för comeback hos oss vilket såklart blir en stor extra krydda till kvällens
tävlingar. Vi har åtta lopp på programmet och loppen ser överlag tilltagande ut på papperet med flera
”tusenpoängare” i startlistorna.

Intervju med Robert Bergh om Power
På tisdag kväll får vi se Robert Berghs stjärna Power göra comeback hos oss efter nästan tio månaders
tävlingsfrånvaro och hans senaste start var i Prix d’Amerique sista söndagen i januari.
- Efter Prix d’Amerique fick han ta det lugnt i 8-10 dagar och vi kollade igenom honom hos veterinär. Första
veckan i februari åkte vi sedan till Broline Stuteri med honom för avelsbestyr och han blev kvar där ända till
första veckan i juli, berättar Robert Bergh och fortsätter.
- Det blev en bra period för honom där han kunde landa och helt koncentrera sig på avelsbiten och det märks
att han har utvecklats både psykiskt och fysiskt.
Power var först begränsad till 110 ston men då det visade sig att han klarade debutsäsongen i aveln så bra

och att hans spermakvalitet var så bra så höjdes den gränsen till 135 betäckta ston.
- Det var jätteroligt att följa allt det där och vi var också och hälsade på honom på Broline och det märktes att
han trivdes med livet, konstaterar Robert.
Efter att Power kom hem till gården Berghcamp igen i juli så har han tränat på hela tiden utan komplikationer.
- Vi körde igång träningen den 10 juli och efter det har han tränat kontinuerligt med varierad träning och
mycket mängd bland annat i backen. Jag har varit inne på Åby två gånger och kört snabbare jobb med
honom och förra veckan körde jag 1.16/2000 meter på ett mycket bra sätt. Jag hade sett ut några lopp som
passade och när det träningsjobbet var så bra och jag fick de svar jag ville ha så passade Axevallas lopp på
tisdag in väldigt bra, berättar Robert.
Power ska sedan siktas mot det franska vintermeetinget även i år.
- Eftersom han är beroende av att tävla barfota bak så är det inte aktuellt att starta mer i Sverige under
månaderna med skotvång. Den exakta planen är inte spikad men det finns flera lopp i Frankrike som passar
framöver och slutmålet, om allt fortsätter att kännas bra, är Prix d’Amerique sista söndagen i januari även
nästa år, säger Robert och avslutar.
- Han trivs verkligen på Vincennes och med förutsättningarna där vilket han också har visat vid segern i
Grand Prix I’UET och Prix de Croix där det var väldigt speciella förhållanden.

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!

Till
insamlingen

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

25-årsjubileum och ponnytävlingar
Nu på 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. Alla är välkomna ut till oss och följa firandet och tävlingarna. Givetvis är det fri entré.

Boka Biljett

Axplock vecka 45
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan. Jeanet Årman kan stoltsera med
två segrar under den gångna veckan med Glacier:
en på Mantorp då Jan Henriksson körde och en på
Åby med Wilma Karlsson vid tömmarna.

Axplock v 45

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 Bjerke!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

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.
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