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V64-tävlingar på måndag
Vi är redan framme vid årets femte tävlingsdag och för tredje gången hittills i år arrangerar vi V64-tävlingar.
För ovanlighetens skull tävlar vi en måndagskväll vilket är enda gången den här säsongen, i övrigt är det allt
som oftast tisdagar vi tävlar här på Axevalla. Loppen håller normal ”vinterklass” och är glädjande nog
återigen ganska välfyllda. Första start kl. 18.20 och du följer oss lättast på ATG Live och Axevallas egen
kanal.

Lunchtävlingarna i tisdags
I tisdags körde vi årets första lunchtrav med åtta lopp på programmet. När tävlingarna summerades
konstaterar vi att det blev tre hemmasegrar: Georgia Am – Rikard N Skoglund (David Persson), Dats So Cool
– Carl Johan Jepson (Eric Martinsson) och Jan W.Schermer – Hans Crebas. Vi konstaterar också att vår
regerande champion, Carl Johan Jepson, slog till med en trippelseger under tävlingsdagen.
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Coronasituationen
Vid en pressträff i onsdags morse så öppnar nu regeringen för att man ska se över restriktionerna gällande
publik på olika arrangemang. Man öppnar för att det ska se olika ut beroende på vilka förutsättningar
arenan/platsen har för att inte trängsel ska uppstå. Vi inom travet har stora anläggningar med mycket yta så
när smittoläget väl gör det lämpligt att börja bjuda in publik igen så bör vi ha bland de bättre förutsättningarna
att få släppa in fler människor gentemot många andra idrotter - det ser vi verkligen fram emot!

Ulf Stenströmer och Anna Forssell nya
hyresgäster på stallbacken
Thomas Dalborg har i flera år hyrt ett permanent stall inne på stallområdet men har sedan 1 februari flyttat
hela sin verksamhet till sin egen gård som ligger inom skogsslingan i helt nära anslutning till Axevalla.
Thomas stall övertas av Anna Forssell som därmed flyttar sin verksamhet hit till Axevalla efter att i många år
huserat på gården Myran utanför Skara. Även Ulf Stenströmer har utökat sin verksamhet och hyr sedan ett
par månader ett permanent stall hos oss där han mestadels har sina unghästar medan de flesta
tävlingshästarna står kvar på hans egen gård Händene Åslätten strax utanför Skara. För att säkerställa att vi
alltid har gästboxar så det räcker till våra tävlingar anlägger vi just nu en duschbox och renoverar lilla stall 17
som ligger på gaveln av ”Röda ladan” på stallbacken. Axevallas långsiktiga strategi är att successivt förbättra
och utöka vår anläggning både för träning- och tävling och att tränare står på kö för att få tillgång till våra
permanenta stallar och utnyttja vår anläggning känns som ett bra kvitto på att vår strategi är hållbar och att vi
är på rätt väg med vår vision.

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 Travgala 2021
I morgon, lördag den 20 februari, kl. 20.00 går Axevallas gala av stapeln där vi hyllar de bästa två- och
fyrbenta aktörerna från förra året. Vi sänder live på Axevallas Facebook, www.facebook.com/axevalla från kl.
20.00. Missa inte det!

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 Mantorp!

Köp din andel
här
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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

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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