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Årets upplaga av Silverstoet på tisdag
På tisdag körs den fyrtioandra upplagan av Silverstoet som instiftades 1980 här på Axevalla och körts för de
tvååriga stona varje år sedan dess. Det är ett av våra profillopp och genom åren har vi sett många fina
vinnare från Gunda Råby den allra första upplagan till Glorious U.M. ifjol. Bland annat Pine Princess
(4.147.042 kr) 1997, Volita du Ling (3.060.500 kr) 1999, som gick vidare och vann StoChampionatet två år
senare, och 2017 års vinnare Felicity Shagwell (2.151.456 kr), som nu tävlar framgångsrikt för Åke Svanstedt
i USA, och 2018 års vinnare Grande Diva Sisu (2.798.500 kr). Årets upplaga har lockat nio tvååriga ston där
trean från Svensk Uppfödningslöpning Julia Sisu (Per Nordström) och femman från samma löpning Beat It
(Mattias Djuse) kanske sticker ut mest men bakom där lurar flera andra fina hästar som alla har börjat sina
karriärer lovande. Det blir spännande att se vem som tar hem lagerkransen i år. Vi har i år också uppgraderat

hederspriserna i Silverstoet där kretsen kring vinnaren får en värdefull silverhäst gjord av samma konstnär,
Ingrid Uppström, som gör hederspriserna till StoChampionatet och Guldstoet. Det känns bra att vi har
samma tema i samtliga våra tre huvudlöpningar för de två-, tre-, och fyraåriga stona.
OBS! Från den 1/12 behövs covidpass för att gå på evenemang, och detta gäller även travbanornas
publikplats. Hämta ditt på covidbevis.se.

Boka
gratisbiljett

Barfotaförbud i tre månader
På tisdag är första tävlingsdagen för vår del med barfotaförbud som gäller i hela landet under perioden 1
december - 28 februari.

Tävlingarna i lördags

I lördags kväll avgjorde vi årets upplagor av Lassagårdspokalen och Hästägarepokalen. Lassagårdspokalen
togs hem av M.T.Rapunzel – Dwight Pieters (Ulf Stenströmer), ägare Tranquility AB, Lidköping och
Hästägarepokalen vanns av Testa di Cavolo – Victor Rosleff (Nicklas Westerholm, ägare Easy KB. Dwight
Pieters blev kvällens man då han tog en trippelseger. Han vann även med Django Silver (Ulf Stenströmer)
och Boke Palema (Angelica Jonsson).

Sylvesterloppet
Den totala prispotten i Sylvesterloppet på nyårsafton är i skrivandets stund 1.031.600 kr vilket innebär ett
förstapris på ca 530.000 kr. Blir det prispengar som inte betalas ut de sista tre tävlingsdagarna (7/12, 14/12
och 21/12) innan nyårsafton så kommer även de att läggas till prispotten.

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.

Julmarknad på Axevalla
Den 7:e december är det dags för julmarknad hos
oss på Axevalla! Utställare kommer att finnas på
plats från klockan 17.00 i publikhallen.
Passa på att införskaffa några julklappar eller
handla nåt gott till julbordet hos oss!
Restaurangen serverar ett härligt julbord som
du kan boka via länken nedan.
Från och med den 1/12 behövs covidpass på
offentliga tillställningar och idrottsevenemang.
Ladda ner ditt på covidbevis.se och ta med
legitimation.

Boka julbord
här

Axplock vecka 48
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 48

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 Bergsåker!

Köp din andel
här

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.

Avregistrering från nyhetsbrev

