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Flyttade tävlingar i tisdags 

Efter att ha haft kallt väder i några veckor ställde väderomslaget under helgen och i början på veckan till det 

och våra tävlingar i tisdags blev på ganska kort varsel flyttade till Örebrotravet på grund av otjänlig bana. 

Redan när vi såg väderprognosen i förra veckan tog vi kontakt med Åbytravet så det skulle vara beredda om 

vi eventuellt skulle behöva flytta tävlingarna. Under helgen försköts väderomslaget framåt något och på 

söndagen och måndagen så allt stabilt och bra ut med vår tävlingsbana. Bedömningen gjordes att tjälen i 

banan inte skulle hinna släppa och vid en inspektion vid niotiden på tisdagsmorgonen höll den prognosen 

fortfarande och banan var bra. Sedan hände allt väldigt fort. På bara drygt två timmar slog allt om och framåt 

lunchtid kunde vi på kontoret, banmästaren, banveterinären och flera av våra aktiva konstatera att vi inte kan 

garantera hästar och kuskars säkerhet under kvällen.  

 

När vi kontaktade Åby för en eventuell flytt av tävlingarna dit stod de inför samma problem och samma sak 

var det på Färjestad och Mantorp. Örebrotravet, 20 mil norrut, hade dock möjlighet att ta över tävlingarna 

med kort varsel och efter att de hade säkerställt att de kunde lösa personal och funktionärer bestämdes strax 
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före kl. 14.00 att flytta tävlingarna dit. Vi och ST stod inför två val. Antingen att ställa in tävlingarna helt eller 

ge de aktiva som hade möjlighet att ta sig till Örebro chansen att starta. Vi är fullt medvetna om den korta 

framförhållningen men valde i samråd med ST det andra alternativet väl medvetna om att det skulle bli 

många strykningar i loppen (totalt var det 47 strykningar). De som strök sina hästar fick givetvis inget 

startförbud utan kunde om så önskades anmäla till ett nytt lopp redan dagen efter. Första start flyttades 

också fram till kl. 19.30 då de tre första loppen kördes som de tre sista under kvällen. 

 

Vädrets makter kan man inte rå på och vi vill passa på att tacka Örebrotravet för ett suveränt arbete med att 

ta över våra tävlingar på så kort varsel. 

 

  

 

Jänkarvagnar inte tillåtna i voltstart från 1 januari 

Från och med 1 januari 2022 är det inte längre tillåtet att sela ut hästen i en så kallad jänkarvagn/amerikansk 

sulky i voltstartslopp. Syftet är att få säkra startmoment där ekipagen tävlar under så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt. Vagnar som klassificeras som amerikansk sulky får därför endast användas i 

autostartslopp. 

 

Läs mer via länken nedan. 

Svensk 
Travsport  
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Tre Axevallasegrar den flyttade tävlingsdagen 

När tisdagskvällen var till ända på Örebrotravet kunde vi räkna in tre Axevallasegrar. Infinite Blues – Mikko 

Aho, Happy Roger – Jesper Rydberg (Anna Forssell) och Fly Fly My Dream – Thomas Dalborg som nu ståtar 

med tre raka segrar. Kvällens huvudlöpning, Treåringarnas Höstserie Final gick till Precious Thing och 

Jörgen S Eriksson. 

 

  

 

Två Axevallasegrar på V75 

Sofia Aronsson och Josefine Ivehag ramade in Åbys V75-omgång i lördags där den förstnämndas Unico 

Broline skrällde i den första avdelningen tillsammans med Erik Adielsson. Efter ett perfekt lopp i rygg på 

ledaren hade femåringen, som nu har tjänat över 800.000 kr, inga som helst problem att avgöra i spurten. 

Josefine Ivehag slog till med en ännu större skräll i den sista avdelningen då hennes stjärna Chablis Ribb 

spurtade ner samtliga över upploppet. StoChampionatsfinalisten från i somras har nu tjänat drygt 1,3 miljoner 

kronor hittills i karriären. 

 

  

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  
 

 

  

 

 

Axplock vecka 50 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 50  
 

  

Nyhetsbrevet tar julledigt 

Efter det här utskicket tar nyhetsbrevet julledigt och är tillbaka i januari efter alla helger.  

Vi vill passa på att tacka alla för att ni har kämpat på tillsammans med oss under ett år som  

återigen varit allt annat än det normala.  

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Axevalla! 

 

  

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 Romme! 

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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