Nyhetsbrev v. 37 2022
Lunchtävlingar på tisdag
Tisdagens lunchtävlingar innehåller åtta lopp och restaurangen serverar: Klassisk köttfärslimpa med
gräddsås, rårörda lingon, pressgurka och kokt potatis. Husets smör & börd samt kaffe & kaka för 129
kr. Passa på och kombinera fina travtävlingar med god lunch. Bokar gör man enkelt på vår hemsida.
Tävlingarna i tisdags
V64-tävlingarna i tisdags var en trevlig upplevelse för oss som jobbar under tävlingsdagarna. Det var
en hel del folk på publikplatserna och i restaurangen vilket vi inte varit bortskämda med på slutet.
Vår nyöppnade lounge i ena delen av restaurangen blev väldigt väl emottagen av de gäster som valde
att sitta där. Vi har avsatt två etage där vi helt enkelt har gjort en myshörna med bord och stolar och
bra uppsikt över upploppet där man enkelt och snabbt kan köpa enklare förtäring och fika om man
inte vill boka i restaurangen. Tanken är att vi har tagit vardagsrummet till oss och förhoppningen är
att det ska bli ett populärt tillhåll för våra besökare.
Sportsligt i tisdags
Axevallatränarna fortsatte sitt segertåg även på hemmaplan i tisdags och fem av de 11 loppen vanns
av hemmahästar. I tur och ordning: Estella Nova – Ville Karhulahti, Lipton Scott – Kim Eriksson
(Angelica Jonsson), Fluttershy A.F. – Carl Johan Jepson (Eric Martinsson), Harry M.G. – Mikaela
Rydberg (Jesper Rydberg) och J.S.Peaky Blinders – Anders Svanstedt.
Oddsjakten drar i gång
Höstens omgång av oddsjakten startar fredag den 30 september och löper hela hösten och vintern
med final på Nyårsafton. Fina priser utlovas och som vanligt gäller det att få in så många vinnare som
möjligt (poäng efter vinnarodds). Precis som i våras måste man vara på plats för att deltaga och
eftersom den här omgången innefattar fler tävlingsdagar så kommer tävlingen också bli mer
utslagsgivande och förhoppningsvis med ännu fler deltagare. Mer info om upplägg och regler
kommer i travprogrammen framöver.
After Trot
Fredag den 30 september arrangerar vi V86Xpress tillsammans med Bollnäs och då kommer vi även
att ha After Trot på restaurangen. Konceptet är Mexicansk buffé, spännande travlopp och efter sista
loppet öppnar vi upp dansgolvet och lämnar över till DJ Robin Nilsson och After Trot. Självklart är
baren öppen till sent. Bokning sker enklast på vår hemsida.
Axevalla önskar alla travvänner trevlig helg!
Axplock med Axevallasegrar på bortaplan v. 37
Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat på bortaplan den gångna veckan.
7 Country Sound
Hd 220910-2m
Erixon Anna a (Hultgren Anders)
4 Henry Palema
Mp 220912-6
Crebas Hans
3 Tom Crowe
Mp 220912-10
Crebas Hans
4 Boss Design (DE)
Å 220915-7
Sedström Linda a (Svanstedt Anders)
4 Ariane Summit
Ö 220915-4
Balogh Mercedes a (Persson David)a
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