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V64-tävlingar på tisdag 

På tisdag arrangerar vi åter V64-tävlingar ikväll vilket är vår sjätte tävlingsdag för året varav den fjärde med 

just V64-spel. Återigen är det ganska välfyllda lopp med normal ”vinterklass” på tillställningen. Februari 

brukar vara den svåraste månaden att få loppen fyllda men i år har det varit klart mer hästar som varit ute 

och tävlat jämfört med exempelvis ifjol. Detta kan såklart bero på flera saker, en sak är säkerligen den milda 

vintern fram till köldknäppen för några veckor sedan. Förhoppningsvis spelar även attraktiva propositioner 

och bra förutsättningar en roll. På tisdag är också första tävlingsdagen för året här på Axevalla då det är 

tillåtet med valfri balans då de tre månadernas skotvång är över. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/RbxEMSsMyU-ZmKzbAHXPXQ/
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/


 

Flyttade tävlingar i måndags 

På grund av det extrema väderomslaget i slutet av förra veckan och under helgen togs i söndags kväll 

beslutet att flytta måndagens tävlingar till Åby. Detta p.g.a. tjällossning och att tävlingsbanan var otjänlig. 

Väderleksprognosen säger fortsatt varmt väder en period framöver och till tisdagkvällens tävlingar tror vi oss 

kunna erbjuda en fin tävlingsbana då tjälen har släppt runt hela banan. Ett stort tack till Åbytravet som kunde 

träda in och ta över våra tävlingar och genomföra dem på ett perfekt sätt. 

 

  



 

Axevalla travgala i lördags 

I lördags kväll gick vår digitala travgala av stapeln då vi direktsände från scenen i totohallen. Galan går att se 

i efterhand både på vår Facebooksida och vår Youtube-kanal (Axevalla Travbana). På vår Facebooksida 

presenteras också samtliga vinnare med vinnarbilder (facebook.com/axevalla). Årets ponnykusk: Selina 

Sylvander. Årets ungdom: Victor Sundgren. Årets tvååring: Stepping Dreamgirl. Årets treåring: Bahama 

Passion. Årets Kusk (K-licens): Jan Henriksson. Årets Uppfödare: Mikael Fellbrandt. Årets ryttare: Josefine 

Ivehag. Årets B-tränare: David Persson. Årets Kusk: Hans Crebas. Årets Tränare: Eric Martinsson. Årets 

montéhäst: G.K.Trixy. Årets Sto: Vichy Grif. Årets fyraåring: Loes. Årets femåring: Argbiggan. Årets häst (Hall 

Media): Vagabond Bi. Den sistnämnda pryder också tisdagens programomslag. 

 

  



 

Axevalla Outlet är igång 

Klockan 00.01 natten mot torsdag den här veckan öppnade vår webbshop, Axevalla Outlet. Vår inriktning är 

att ha ett sortiment där vi erbjuder bra varor till konkurrenskraftiga priser, främst bestående av kläder och 

skor men även en hel del annat. Vår förhoppning med den här satsningen är att nå människor utanför travet 

och därmed hitta en väg till nya intäkter som kommer Axevalla och våra aktiva till gagn. Gå in och fynda på 

www.axevallaoutlet.se där det finns många  fina öppningserbjudanden. 

Axevalla 
Outlet 

 

 

  

 

 

Axplock V 7-8 2021 

Här hittar du Axplock med hemmasegrar på 

bortaplan under de senaste två veckorna. 

Axplock V 7-8 

 

  

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 Romme! 

https://axevallaoutlet.se/
https://axevallaoutlet.se/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/2021/februari/v-8-2021/


Köp din andel 
här 

 

 

  

 

Axevallstarter 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  

 

 

  

 

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/RbxEMSsMyU-ZmKzbAHXPXQ/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

