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Silverstoet till Global Diplomacy 

Den fyrtioandra upplagan av Silverstoet som gick av stapeln i tisdags gick till Global Diplomacy och Johan 

Untersteiner. Ready Cash-dottern som spetsade i Svensk Uppfödningslöpning men galopperade kort efter 

togs nu iväg lugnt och stabilt av Johan Untersteiner för att sedan köras till ledningen efter ett halvvarv och 

hon var sedan aldrig hotad. I rygg på vinnaren följde Lollo Trot och Petter Engblom (Raoul Engblom) med fint 

till andraplatsen och trea blev Tellmenow och Kevin Oscarsson (Jim Oscarsson) efter en bra avslutning. Äger 

Global Diplomacy gör Invexbo AB & Borils L Konsult AB och uppfödare är Global Farm AB, Nacka Strand. 

Johan Untersteiner blev dubbelsegrare under kvällen då han även vann lopp 5 med Chef Axe. Det blev hela 

fem hemmasegrar innan kvällen var till ända. I tur och ordning: Conrads Lill Babs – Carl Johan Jepson 
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(David Persson), Uberty Face – Magnus A Djuse (Patrik Pettersson), Gina Lollobrigida – Ulf Ohlsson (Ulf 

Stenströmer), Air Space – Julien Fontaine (Stig Sköld) och Flash Teemer – André Eklundh (Isabella Zerne). 
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Pegasusrapport till och med November 

Pegasusrapporten (som berör olika parametrar och mål i Svensk Travsports och banornas verksamhet) fram 

till november kom nu i veckan. För Axevallas del ser det fortsatt bra ut och vi ligger högt i listorna gällande 

flera av de olika parametrarna. Antal licensinnehavare på Axevalla som hittills har startat i år är 158 jämfört 

med 154 förra året. Axevallahästarna har t.o.m. november gjort 5.046 starter vilket ger en andraplats efter 

Halmstad men före Romme. Axevallahästar som startat (minst en start) hittills i år är 621 och även där är det 

bara Halmstad som är före av mellanbanorna. Gällande hästägares starter (kan ha häst i träning på vilken 

bana som helst) ligger Axevalla i topp. Vi kan också konstatera att Axevallatränarna har tagit 360 segrar så 

här långt i år vilket är fem fler än samma tid ifjol. Positivt är också att antal elever i travskolan i skrivandets 

stund är 130 jämfört med 99 förra året den här tiden, en ökning med 31 elever. Intressanta siffror är också 

antal hästar i A- och B-träning på Axevalla från 2017 till 2021: 2017: 848, 2018: 831, 2019: 827, 2020: 835 

och 2021: 840. En jämn och stabil nivå alltså och även om det inte skiljer mycket så är det ändå noterbart att 

det just nu är fler hästar i träning hos Axevallatränarna än det varit de senaste åren. 
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Treåringarnas Höstserie Final på tisdag 

På tisdag arrangerar vi årets sista V64-dag med tio lopp på programmet (kvar är lunchtävlingar 21 december 

och STL-tävlingarna på Nyårsafton). Treåringarnas Höstserie Final (Lopp 5) lockade bara sju treåringar men 

av fin kvalitét. Även i övrigt är det för årstiden fin sport och mestadels välfyllda lopp. 

 

  



 

Sylvesterloppet 

Den totala prispotten i Sylvesterloppet på nyårsafton är i skrivandets stund 1.031.600 kr vilket innebär ett 

förstapris på ca 530.000 kr. Blir det prispengar som inte betalas ut de sista två tävlingsdagarna (14/12 och 

21/12) innan nyårsafton så kommer även de att läggas till prispotten. Anmälningarna är senast söndag den 

26 december kl. 12.00. 

 

  

Vaccinationsbevis krävs på publikplats 

Från och med 1 december krävs vaccinationsbevis för att komma in på publikplats på travbanorna. Detta 

gäller tillsvidare och är i enlighet med de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten med bifall från 

regeringen. För att skapa ett vaccinbevis går man lättast in på www.covidbevis.se. Har man en e-legitimation 

tar det några minuter att få ett vaccinationsbevis. På stallbacken behövs inget vaccinationsbevis i nuläget. 

Vaccinationsbevis  
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Axplock vecka 49 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 49  
 

  

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 Åby! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
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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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