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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

V64-tävlingarna på tisdag 

Tisdagens V64-tävlingar ser på papperet klart intressanta ut och även om det är något lopp som inte blev fullt 

så är den sportsliga kvalitén riktigt bra. Mars är av hävd en månad då det även tidigare varit svårt att få riktigt 

fulla lopp vilket kan te sig lite konstigt då det också är månaden då barfotaförbudet hävs men också en 

brytpunkt då de hästar som tävlat under vintern kanske behöver lite paus och de som vintertränat inte ännu 

kommit ut till start. I april brukar det märkas ganska tydligt i startlistorna att våren är på ingång på allvar och 

förhoppningsvis är fallet så även i år. 
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Missa inte nyöppningen av vår restaurang! 

På måndag är det nyöppning av vår restaurang Pay the Bill och premiär för vår nya restauratör MattiasMat 

från Skövde. MattiasMat har ett mycket bra renommé och finns sedan innan etablerat på Skövde 

Golfrestaurang, Orangeriet Science Park i Skövde, Restaurang Mode i Skövde samt Mattias Catering. Det är 

Martin Knutas och Martin Nimonius som står bakom MattiasMat och för många trogna Axevallabesökare blir 



det en emotsedd comeback på Axevallas travrestaurang då Martin Nimonius, som på den tiden hette Martin 

Karlsson, var chef och ansiktet utåt när Idas Brygga för ett antal år sedan drev vår restaurang.  

 

För att fira nyöppningen kommer det att hända lite extra saker under kvällen. Bland annat inleder artisten 

Marcus Wilsson kvällen (mellan kl. 17.10 – 18.10) på scenen i restaurangen med mycket Springsteen och 

”Good Old Rock n’ Roll” och det bjuds även på speltips från scenen under kvällen. 

 

Boka dina restaurangplatser via länken nedan senast lördag kväll! 

Boka här  
 

 

  

 

Tre V75-segrar till Axevalla 

När krutröken hade lagt sig efter Åbys V75-tävlingar i lördags hade Axevallahästar vunnit tre av de sju 

loppen! Först ut var Ulf Stenströmers Borups Tornado som tillsammans med Ulf Ohlsson imponerade 

storligen när han vann V75-2. Sedan skrällde Patrik Petterssons Listas Tinge Ling med Simon Helm i sulkyn i 

V75-4 efter en rykande avslutning sista 600 meterna från sistaplatsen i fältet. Sofia Aronssons Unico Broline 

avslutade sedan V75-omgången genom att återigen bara vara bäst i Silverdivisionen körd av Erik Adielsson. 

Sexåringen ståtar nu med fem segrar på de sex senaste starterna, varav fyra STL-lopp, och 570.000 kr 

intjänat. I den sjätte starten slutade han för övrigt tvåa i Bronsdivisionens final på Solvalla i slutet av 

december. Sofia Aronsson har öppnat det här året urstarkt och har i skrivandets stund 9 stallsegrar på 29 

starter (31 i segerprocent) och 728.900 kr i inkörda pengar. Även Ulf Stenströmer har haft en riktigt bra 
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början på året och leder bland Axevallatränarna på: 57 10-13-8 (17,5 %) och 807.300 kr till stallet. David 

Persson ligger trea med 38 4-10-3 (10,5 %) och 622.900 kr inkört till stallet. 

 

  



 

 

  



 

 

Axplock vecka 11 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock  
 

  

 

 

Photoshots 15 mars 

Sju lopp kördes under tisdagskvällen hos oss på 

Axevalla varav hela fem vanns av hemmatränade 

hästar: Christer Palema - Mikael J Andersson (Pär 

Hedberg), Teton Game of War - Thomas Dalborg, 

Terrain Display - Emil Engvall (Ulrika Sörensen), 

Princess Ellen - Hans Crebas och Newflowers 

Forever - Jesper Rydberg (Malin Nyblom). 

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 Momarken! 

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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