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V64-tävlingarna i tisdags
I tisdags körde vi vår sjätte tävlingsdag för året varav den fjärde med V64-spel. Glädjande var att
tävlingsbanan hade satt sig igen efter det extrema väderomslaget veckan innan då vi (som flera andra banor
som tävlade just de dagarna) blev tvungna att flytta till Åby.
Grattis till de fyra Axevallasegrarna under kvällen som i tur och ordning var: Tessie Lock – Jan Henriksson
(Mikael Wallgren), Outlaw Pete – Thomas Dalbrog (Ari Oinonen), Gloster Gladiator – Fredrik Berg och
Cayucos – Jan Henriksson (Jeanet Årman). Jan Henriksson kunde därmed titulera sig dubbelsegrare den
här tävlingskvällen.

STL och V75-spel nästa lördag
Nästa tävlingsdag är lördagen den 13 mars då vi står som värd för STL-tävlingar med V75-spel för den första
av fyra gånger hos oss i år. Det börjar fylla på med anmälningar i loppen och anmälningstiden går ut på
söndag kl. 12.00.
Självklart längtar vi tills vi får välkomna vår saknade travpublik och alla hästägare tillbaka till oss igen, men
tills den dagen kommer så ska vi göra vårt bästa för att ta med er till stallbacken digitalt istället. Håll utkik på
våra sociala medier under veckan som kommer och framför allt under tävlingsdagen nästa lördag för att få
lite på plats-känsla!

Juniorchans
Den 1 januari 2021 skärptes den svenska spellagen så att minderåriga kuskar och ryttare inte längre kan
delta som spelobjekt i travlopp. Detta gäller inte bara travsporten utan alla sporter, idrottstävlingar och
matcher. Syftet i grunden från myndigheten Spelinspektionens sida är att minska risken för matchfixning, där
minderåriga tävlingsdeltagare kan vara en särskilt utsatt riskgrupp.
Travsporten var då tvungna att anpassa sig till de nya reglerna och därmed kom konceptet Juniorchans till.
Dessa 350 lopp under året körs utan spel men i övrigt med samma förutsättningar och prispengar som i
andra lopp. Juniorerna samlar poäng i loppen som utmynnar i en sommarfinal och en vinterfinal.
För Axevallas del går det första loppet med Juniorchans tisdag den 13 april och redan i tisdags var det
premiär i Sverige då både Eskilstuna och Jägersro körde Juniorchans. Från Axevalla var Malte Handfast
(född 2004) på plats på Eskilstuna för att köra ett av de två loppen. Det slutade till slut med en sjundeplats
bakom Divine League som tränas av Per Fromell på Örebrotravet.

Axevalla Outlet rullar vidare
Nu har vår nya outletbutik varit igång en dryg vecka, och det är riktigt kul att se att den redan är väldigt
uppskattad av er runt om i landet. Många ordrar har gått ut under veckan och många fler packas och skickas
just nu. Har du inte varit inne och kikat runt i butiken än så följ länken nedan för att fynda hos oss!

Axevalla
Outlet

Hitta ombud

Axplock vecka 9 2021
Här hittar du Axplock med hemmasegrar på
bortaplan under den senaste veckan.

Axplock V 9

Photoshots 2 mars
Tisdagskvällen bjöd på fint (men kallt) vårväder och
en fin bana. Det blev hela fyra hemmasegrar, och vi
gratulerar såklart samtliga vinnare!
Här hittar du photoshots och loppreferat från
kvällen.

Photoshots 2
mars

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!

Köp din andel
här

Axevallstarter i helgen

FÖLJ OSS

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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