visa i webbläsare
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Tävlingarna i tisdags
Robert Bergh valde Axevalla i tisdags för Powers comeback och trots en bra prestation kunde han inte ta in
40 meters tillägg på Hans Crebas och Ikaros di Quattro. Hans Crebas bedömde tempot perfekt framme i
täten och trots att Power kom fram utvändigt om ledaren inför slutrundan kunde han inte ta sig förbi i en
väldigt tight slutstrid. Power landade på 1.13,8/2180 efter 10 månades frånvaro av tävling och gissningsvis
var Bergh nöjd med sin adept trots förlusten. Power såg väldigt fin ut både innan tävlingarna i under loppet.
Hans Crebas nöjde sig inte med den segern utan skrällde också med Pride Knight inom V5-spelet och kunde
därmed titulera sig dubbelsegrare den här kvällen.

Photoshots
16/11

Olycka i lopp 4
I tisdags skedde en otäck olycka i det fjärde loppet där två kuskar gick i backen och de två hästarna skenade
runt banan i många varv. Det var Julia Andersson och Josefine Ivehag som ramlade ur och båda fick sedan
sjukvård på plats. Julia Andersson fick senare under kvällen uppsöka sjukhus där det konstaterades en
kraftig hjärnskakning och Josefine Ivehag fick senare under kvällen åka till akuten då hon hade väldigt ont i
höger handled. Enligt de första prognoserna ska inget vara brutet och hon ska tillbaka till sjukhuset om en
vecka för ytterligare åtgärder. De båda hästarna Dooley’s U.N.G. och Azrael som skenade runt banan
undersöktes av veterinär efteråt och de verkar ha klarat sig undan med något enstaka skrubbsår.

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

In och ut i stallarna
Förändringar på träningslistor 210901-211119 för
Axevallas proffstränare.
Totalt antal hästar i proffsträning 454.
Startprissummor och rekord t.o.m. 211118

Listförändringar

Grabbkväll lördag 27e november
Lördagen den 27/11 är det åter dags för Grabbkväll på Axevalla! Det finns tre olika paketlösningar att välja
på, förutom att det såklart också går fint att bara boka bord som vanligt.
Starta uppladdningen på O'Learys i Falköping eller på Jula Hotell i Skara, för att sedan åka med chartrad
buss ut till Axevalla och kvällens tävlingar. Mer information om de olika paketen finns i bilden ovan.

The Magnets Sweden underhåller i restaurangen under kvällen!

Boka Biljett

Axplock vecka 46
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 46

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 med Svensk
Uppfödningslöpning på Jägersro!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen

FÖLJ OSS

KONTAKTA 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.

Avregistrering från nyhetsbrev

