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Lördagskväll med fullt ös
I morgon kväll arrangerar vi V65-tävlingar med första start kl. 18.30 då vi tar vid efter Solvallas STL-finaler.
Det blev riktigt bra anmält med fulla fält i stort sett rakt igenom hela tävlingskvällen och dessutom bra
sportslig kvalitét och intressanta lopp spelmässigt. Kvällens rubriklopp är årets upplagor av
Lassagårdspokalen (lopp 6) och Hästägarepokalen (lopp 8). Mer om dessa lopp nedan.
Live i restaurangen under kvällen - The Magnets Sweden!

Boka
gratisbiljett

Lassagårdspokalen 2021
Årets upplaga av Lassagårdspokalen är den 23:e i ordningen sedan loppet instiftades 1999 (inställt 2008).
Travbanorna får stänga ett lopp per år för hemmatränade hästar och för vår del är det just
Lassagårdspokalen som är utskrivet för Axevallatränade treåringar. I årets jämna upplaga startar fem av de
tio Axevallatreåringarna som tjänat mest pengar hittills i år där Ulf Stenströmers M.T.Rapunzel är bäst med
213.000 kr intjänat. Vi minns bland annat upplagan från 2016 där Man At Work (1.737.200 kr) segrade före
Baron Gift (2.912.879 kr) och Handsome Brad (6.931.546 kr). Även upplagan 2017 var riktigt bra med
segraren Vikens High Yield (1.813.100 kr) och tvåan Vichy Grif (1.513.219 kr). 2018 segrade Vikens
Fingerprint (1.658.006 kr) som även hon utvecklats till en topphäst och det är alltid spännande att se
treåringarna i slutet av året och sedan följa deras vidare karriär.

Hästägarepokalen 2021
I morgon kör vi också den 35:e upplagan av Hästägarepokalen (inställt 2005, 2006 och 2013) sedan den
första upplagan 1984. Hästägarepokalen körs i samarbete med Axevalla Travförening som åter är på plats
med sina medlemmar på restaurangen efter uppehåll under pandemin. Axevalla Travförening är prisutdelare
under kvällen och fyra av medlemmarnas hästar rubricerar också varsitt lopp under kvällen, bland annat en
av Axevallas stora profilhästar genom alla tider, Fridhems Ambra. Vi på Axevalla vill passa på och tacka
Axevalla Travförening för ett bra samarbete och önska alla medlemmar en riktigt trevlig kväll på restaurangen
med god mat och samkväm.

Slutspurt i Mustaschkampen

Den sista november är mustaschkampen till förmån för forskningen kring prostatacancer slut för i år. Hjälp
oss att göra en rejäl slutspurt och bidra till kampen mot cancer! Följ länken nedan för att ge ditt stöd, alla
bidrag till denna viktiga sak hjälper!

Till
insamlingen

Ulf Stenströmer uppvaktas
I morgon kväll uppvaktar vi och gratulerar Ulf Stenströmer till sina tusen tränarsegrar. Från den första
tränarsegern den 8 juni 2003 här på Axevalla till den tusende den 3 november i år på Åby när Thomas
Uhrberg vann med Bold Knick har det runnit mycket vatten under broarna. Många stjärnor har passerat revy i
stallet hittills i karriären och många stora segrar har det blivit. En hel del av dessa och en hel del andra roliga
anekdoter kommer säkert att avhandlas när Uffe gästar scenen i publikhallen kl. 18.00 innan tävlingarna
startar. Missa inte det!

Julmarknad på Axevalla
Den 7:e december är det dags för julmarknad hos
oss på Axevalla! Utställare kommer att finnas på
plats från klockan 17.00 i publikhallen.
Passa på att införskaffa några julklappar eller
handla nåt gott till julbordet hos oss!
Restaurangen serverar ett härligt julbord som
du kan boka via länken nedan.
Från och med den 1/12 behövs covidpass på
offentliga tillställningar och idrottsevenemang.
Ladda ner ditt på covidbevis.se och ta med
legitimation.

Boka julbord
här

Axplock vecka 47
Det har blivit hela 13 Axevallasegrar på bortaplan
den gångna veckan. Stall Eric Martinsson har tagit
tre segrar, Anders Svanstedt slog till med en
dubbelseger på Mantorp i måndags och David
Persson vann en dubbelseger på Åby igår. Där kan
vi också konstatera att 17-åriga Malte Handfast tog
sin femte årsseger när han vann med Gloster
Gladiator i lopp 2.

Axplock v 47

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 Solvalla!

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.
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