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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Dags för årspremiär 

Vi rivstartar 2022 med en V64-omgång på torsdag nästa vecka (13 januari). Under kvällen kommer vi bland 

annat gratulera och uppmärksamma vår champion förra året André Eklundh som vann både Agrias 

körsvenschampionat och tränarchampionat.  

 

Agrias Championliga Axevalla 2021 
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Segerrikaste körsven 

 

André Eklundh 174: 37-17-18, 1.819.050 kr 

 

Segerrikaste träningsstall 

 

André Eklundh 100: 28-14-12, 1.300.250 kr 

 

  

 

Sylvesterloppet på Nyårsafton 

Sylvesterloppet blev precis så bra och spännande som man kunde önska sig. Det var riktigt bra hästar på 

samtliga fyra volter och det kördes också på flera händer under loppet. När krutröken lagt sig var det den 

långväga gästen Dwayne Zet, tränad av Oscar Berglund och perfekt körd av Mats E Djuse, som stod som 

segrare och kammade hem förstapriset på 537.629 kr. När tävlingarna blev flyttade till Halmstad (mer om det 

nedan) var det i början av veckan inte självklart att Oscar Berglund skulle göra den långa resan med sina två 

starthästar, ca 93 mil enkel resa, men till slut bestämde man sig för att ändå ta chansen. Slutresultatet vet vi 

och det gick inte att ta miste på de båda barndomskamraterna från Östersunds segerglädje i vinnarcirkeln 

efter loppet. Gissningsvis gick de 93 milen hem, med mellanlandning och övernattning på Axevallas 

stallbacke på ned- och uppvägen, hur lätt som helst. 



Photoshots 
V75  

 

 

  

 

 

Ändringar i reglementet 

Varje år i november beslutar Svensk Travsports 

styrelse om förändringar i tävlingsreglementet. 

Dessa ändringar börjar gälla från och med 

årsskiftet. I år handlar regeländringarna om bland 

annat Amerikansk sulky vid voltstart, drivning av 

häst och en ändring av påföljden vid grova 

förseelser. 

Svensk 
Travsport  

 

  

 

Flytten till Halmstad 

Redan på Julaftonens morgon kunde vi på Axevalla konstatera att väderleksprognosen under veckan och 

fram emot Nyårsaftons stora tävlingsdag såg allt annat än bra ut. Efter en period med kallt väder, som 

innebär ett tjockt lager tjäle i tävlingsbanan, visade alla prognoser på ett kraftigt väderomslag till varmt väder, 
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ganska mycket nederbörd, och ”peaken” med upp emot 5-7 plusgrader på Nyårsafton. Vi förstod att om 

prognoserna inte ändrades i början på veckan skulle det vara en överhängande risk för tjällossning och 

därmed en för hästarna och aktiva otjänlig tävlingsbana. En så stor tävlingsdag är inget man kan flytta på 

kort varsel, framför allt inte på Nyårsafton, och vi valde då i samråd med ST att ta beslutet redan på tisdag 

eftermiddag att flytta tävlingarna till Halmstad där väderomslaget kom tidigare och de kunde säkerställa en 

tävlingsmässig bana att köra på.  

Andra banor runt omkring hade samma problem som oss och kunde inte ta över tävlingarna. Man måste 

också ge chansen i god tid till banan som tar över att få tag på all personal och funktionärer och säkerställa 

att de kan jobba på Nyårsafton. Framför allt måste man också tänka på de aktiva, vi hade gäster från 

Östersund, Sundsvall och nedåt i landet men även från Norge, Danmark och Nederländerna, så att de i god 

tid kan ställa om sin planering och förberedelserna inför resan. Vi på Axevalla är garanterat de sista i hela 

världen som vill flytta den här tävlingsdagen som vi arbetat så hårt med både sportsligt och arrangörsmässigt 

men beslutet var tvungen att tas och med facit i hand var det rätt beslut, det hade sannolikt inte gått att köra 

travtävlingar på Axevalla på Nyårsafton. 

 

Vi vill än en gång tacka alla på Halmstadstravet för allt arbete de la ner för att ta över tävlingsdagen och på 

ganska kort varsel fixa hela arrangemanget på ett strålande sätt. 

 

  

 

 

Årets ponnytravprofl 

APTK och Axevalla vill gratulera Victor S Sundgren 

till att ha tagit hem ”Årets Kusk Kat B” från Svensk 

Travsport. Segerrikaste Kat. B kusken i Sverige 

under 2021. Stort grattis! 

 

”Årets kusk Kat B: Victor S Sundgren 

Axevallakusken och tränaren Victor körde även han 

många fler lopp i år jämför med förra året. Det blev 

50 lopp totalt och 22 segrar ger en segerprocent på 

44 %.” 

  



 

 

Axplock V 51-1 

Axevallahästar som segrat på bortaplan de senaste 

veckorna. 

Axplock  

 

  

Förändringar på träningslistor 

Förändringar på träningslistor 211101-220106 Axevalla 

 

Totalt antal hästar i proffsträning 450. Startprissummor och rekord t.o.m. 220105 

Förändringar 
listor  

 

 

  

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 Mantorp! 

Köp din andel 
här  
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Axevallahästar som startar 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  
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