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Tävlingarna på tisdag
På tisdag arrangerar vi V5-tävlingar med sju lopp på programmet. Normalt är det alltid åtta (nio lopp en del
dagar för vår del då vi lagt till extra lopp, totalt 18, vissa tävlingsdagar under året) en sådan här tävlingsdag
men ikväll blev det bara fyra anmälda i ett av montéloppen vilket innebär att det loppet då stryks. Det var
också tunt anmält i en del andra propositioner vilket vi inte är vana vid här på Axevalla och självklart kan man
fundera på vad det beror på just den här tävlingsdagen. Är det fel på propositionerna? Jag tror inte det då det
är samma upplägg som vi haft under en längre tid med mycket bra resultat. Däremot kanske det inte finns
underlag att köra två montélopp samma tävlingsdag. Påverkar det att vi tävlat ganska intensivt en period?

Möjligen är det så, mars är den första månaden i år med fyra tävlingsdagar och många hästar i regionen har
vintertränat och inte kommit ut till start än. Spelar de kraftigt ökade drivmedelskostnaderna en roll? Sannolikt
kan det spela in att man undviker att resa längre än nödvändigt för att tävla i vardagstravet men samtidigt
finns det gott om hästar i vårt närområde som inte har så långt till sin hemmabana. Det är säkert flera olika
parametrar som spelar in och kanske är det också bara en ren slump.
Vi bjuder besökarna på smörgåstårta
Förra veckan bjöd vi alla besökare på smörgåstårta och/eller kokt korv med bröd i publikhallen vilket var
väldigt uppskattat och det blir samma upplägg även nu på tisdag.

Ny restauratör på Axevalla
I samband med V75-dagen helt nyligen avslutade Skövdekrögaren Albert Khalaf, som till vardags driver
Restaurang Sällskapet i Skövde, sin tid som restaurangarrendator på Axevallatravet. I fredags blev det klart
att vi har glädjen att hälsa en ny restauratör välkommen till Axevalla och vår restaurang Pay the Bill. Det
handlar om Mattias Mat från Skövde. Detta välkända företag finns idag etablerat på Skövde Golfrestaurang,
Orangeriet Science Park i Skövde, Restaurang Mode i Skövde samt Mattias Catering. Vi vill tacka Albert och
hans gäng för tiden hos oss och samtidigt hälsa vår nya restaurangarrendator, Mattias Mat, varmt välkomna.
Premiären sker när vi har V64-tävlingar måndag den 21 mars.

Biljetter till Restaurang Pay the Bill kommer att finnas i Tickster under respektive tävlingsdag inom kort! Mer
information hittar du på vår hemsida.

Tävlingarna i tisdags
V64-tävlingarna i tisdags gick mycket i hemmalagets tecken då fem av de tio loppen vanns av
Axevallahästar. I tur och ordning var dessa: Bys Rosy Nunc – Thomas Dalborg, Diamond Ribb – Thomas
Dalborg, M.T.Rapunzel – Saga Laursen (Ulf Stenströmer), Happy Roger – Jonathan Carre (Anna Forssell)
och First Euro – Fredrik Berg. Grattis till alla dessa och grattis även till Hans Crebas som tog Axevallas tredje
STL/V75-seger för året med Bransbys Juke Box i Kalmar i lördags. Sofia Aronsson tog ju de två första under
våra STL/V75-tävlingar här hemma med Unico Broline och Nina Ginto.

Handsome Brad – Tack för allt

i lördags nåddes vi av det tråkiga beskedet att Ulf Stenströmers stjärna Handsome Brad skadat sig så svårt i
hagen att han av humanitära skäl och på veterinärs inrådan fick avlivas. Handsome Brad (född 2013, e. Brad
de Veluwe-Ulrica M.) är en av Axevallas bästa hästar genom tiderna med 19 segrar på 67 starter och nästan
7 miljoner kronor i intjänade pengar. Det stora genombrottet kom när han i maj som femåring vann Lyons
Lopp på Åby på det nya världsrekordet 1.11,7/2640a. Året efter sprang han på endast nio starter in mer än
3,3 miljoner kronor och vann både Olympiatravet på Åby och Copenhagen Cup i Köpenhamn. Han segrade
även i Jämtlands Stora Pris 2020 och i vårt eget storlopp Axevallalöpning under StoChampionatshelgen
samma år. Våra tankar går till kretsen kring hästen, tränaren Ulf Stenströmer, skötaren Jennie Hermansson
och ägaren och uppfödaren Lennart Karlsson (Lemitek AB, Aneby).

Axplock vecka 10
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock

Photoshots 8 mars
Hemmasegrarna duggade tätt under
tisdagskvällen. Thomas Dalborg tog en dubbel med
Bys Rosy Nunc och Diamond Ribb, Saga Laursen
vann med Ulf Stenströmers M.T.Rapunzel,
Jonathan Carre körde Anna Forssells Happy Roger
till seger och Fredrik Berg tog även han en vinst
med First Euro.

Photoshots

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 Åbytravet!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar 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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