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Årets första lunchtrav 

På tisdag är det dags för årets första av nio lunchtrav här på Axevalla. En ändring från förra vintersäsongen 

är att vi kör åtta lopp på luncherna i år gentemot fem lopp som det var tidigare. En vettig och logisk 

förändring då det har känts märkligt att dra igång hela ”apparaten” för bara fem lopp och dessutom 

genererar det fler starttillfällen för våra aktiva. Det blev till slut relativt bra anmält även om en del 

av loppen inte blev fulla den här gången. Anledningen till det kan säkert vara det kalla vädret som 

lamslagit våra trakter en period i kombination med att det körs många tävlingsdagar i närområdet 

den närmsta tiden. Bland annat så tävlar Åby både torsdag och lördag veckan innan. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/1ybSQNO-EUSRnKzNAHgA0A/
http://www.axevalla.se/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/hastagare-pa-axevalla/
https://www.travskola.se/skolor/axevalla-travskola/
https://www.axevalla.se/mat-och-dryck/restauranger/sallskapet/
http://www.axevalla.se/


 

Förra tävlingsdagen 

Vi har inlett året med en GS75-tävlingsdag och två V64-dagar. Nu i tisdags blev det tre Axevallasegrar där 

Anders Svanstedt slog till med en dubbelseger genom sin egentränade debutant Cash and Carry som vann 

överlägset i lopp ett och Gunnar Molins Lisa Nevada i loppet efter innan Emil Engvall vann med sin egen 

Feelgood Pepper i lopp 3. Det är också dessa tre som pryder programomslaget på tisdag. Mormors far till 

Lisa Nevada är Gunnar Molins stjärna Sparks Nevada som var född 1987, vann 15 lopp och tjänade nästan 

1,2 miljoner kronor på den tiden. 

Photoshots 
9/2 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2021/februari/210209/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2021/februari/210209/


 

Axevallas travgala 2021 



Axevallas travgala för prestationer från 2020 kommer att gå av stapeln lördag den 20 februari. Upplägget blir 

ungefär som vanligt med 16 kategorier med tre nominerade i vardera. Galan sänds live med start kl. 20.00 på 

vår Facebook-sida, www.facebook.com/axevalla, och tanken är att man ska kunna ha en egen gala i miniatyr 

framför dator- eller tv-skärmen och fixa lite egen gala-stämning. Antingen själv eller Coronasäkert ihop med 

några vänner. Förutom de sedvanliga hyllningarna av vinnarna ska vi försöka bjuda på lite annat smått och 

gott under kvällen och vi hoppas att så många som möjligt följer oss digitalt i år. Samtliga kategorier och 

nominerade finns på baksidan av tisdagens travprogram och kommer också att publiceras på våra sociala 

medier inom kort. Boka upp lördag den 20 februari kl. 20.00 i almanackan – då kör vi alltså Axevallas digitala 

travgala 2021! 

 

  

 

 

Axplock vecka 6 2021 

Här på Axplock redovisar vi samtliga 

Axevallatränade hästar som har vunnit på bortaplan 

under den senaste veckan. 

Axplock V 6 
2021 

 

  

Axevalla Outlet 

Torsdag den 25 februari lanserar vi Axevalla Outlet som är vår egen webbutik där man bland annat kan köpa 

kläder, skor, hygienartiklar, hästsartiklar, Axevallasaker och en hel del annat till fina outlet-priser. Från och 

med förra tävlingsdagen, tisdag den 9 februari, är också hederspriserna till ägarna i loppen presentkort i vår 

webbutik. Dessa kommer att distribueras via post- eller digitalt direkt till ägarna och inte som tidigare under 

pandemin via inskrivningen och tränarna till segrande hästar. Blommor och i de fall det är hederspriser till 

tränare och skötare så kommer de även fortsatt att kunna hämtas vid inskrivningen.  

 

Missa inte lanseringsdatumet torsdag den 25 februari på axevallaoutlet.se 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar på Åby! 

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/2021/februari/v6/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/2021/februari/v6/


Köp din andel 
här 

 

 

  

 

V75 Champions på Åby - Axevallstarter i helgen 

I morgon lördag avgörs som vanligt den här tiden på året V75 Champions på Åbytravet där samtliga sju V75-

lopp ingår innan årets vinnare koras. Tio Axevallahästar provar lyckan inom V75 och totalt är det 16 

Axevallahästar som startar under lördagen. 

 

  

 

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  

 

 

  

 

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/1ybSQNO-EUSRnKzNAHgA0A/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

