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Tävlingarna i måndags
För ovanlighetens skull tävlade vi under måndagskvällen istället för de sedvanliga tisdagstävlingarna.
Vårvädret var med oss när vi under måndagskvällen körde 10 fina lopp. Frida Berg tog en tränardubbel med
Benita Winner - Carl Philip Lindblom och Timess - Petter Karlsson. Ulf Stenströmer slog även han till med en
dubbel genom Honfleur Mearas och Calamari, båda körda till seger av Ulf Ohlsson.
Unga stjärnskottet Gustav Johansson vann också två lopp med Håkan B Johanssons Böhmaren och
Catharina Johanssons årsdebuterande stjärna Husse Boko som nu har tre raka segrar på kontot.

Photoshots

Lyckad nyöppning av restaurangen
Under måndagskvällen hade vi nyöppning av vår restaurang Pay the Bill, numera i regi av MattiasMat.
Restauranggästerna bjöds på väldigt god mat, fördrink och underhållning av Marcus Wilsson (som även
kommer tillbaka till oss den 12/4).
Alla gästerna var lyriska över den goda maten och stämningen var på topp bland de som besöke oss under
kvällen vilket vi såklart är väldigt glada för. Nyöppningen blev riktigt lyckad och vi välkomnar både gamla och
nya gäster tillbaka till oss.
För att vår nya restauratör ska kunna beräkna mängden mat och för att minska matsvinnet tillämpar vi
förbokning på restaurangen, du köper enkelt dina plaser via länken nedan.
Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen under våren att besöka oss och ta del av matupplevelsen
och den härliga stämningen på Pay the Bill som verkligen levererar mat och bemötande i riktigt hög klass.
Vårens menyer kommer du kunna ta del av på vår hemsida och Facebooksida inom kort, och
resaurangplatserna till Trippeltravet släpper vi samtidigt som biljetterna den 3/5.

Boka här

Bra start för Axevalla Outlets fysiska butik
Du har väl inte missat att Axevalla Outlet har en fysisk butik sedan några veckor tillbaka? Butiken finns på
stallbacken bredvid veterinärstallet i Pryss gamla lokaler. För aktuella öppettider besök Axevalla Outlet på
Facebook där vi även presenterar veckans bästa erbjudanden!

Axevalla
Outlet

Axevallastarter på helgens V75 på Solvalla
Ulf Stenströmers Borups Tornado bärgade en STL-seger på Åby och är högaktuell även på Solvalla i
helgen.
- Jag är nöjd med läget och har förhoppningar på att han ska kunna försvara ledningen, han är rätt kvick från
början. Oavsett så ska han räknas om det klaffar i loppet.
Stallet har även kvalat in 5 Hattusa (V75-6) som Ulf gör spännande ändringar på.
- Hon ska tävla barfota runt om nu och sedan testar jag ett norskt huvudlag. Jag tycker att hon känns fin och
spåret oroar inte. Det vore ett plus om hon kunde komma till ledningen. I ett öppet lopp tycker jag att hon är
en outsider.
David Perssons Hobart kommer också med starka papper till Solvalla imorgon med Emilia Leo i sulkyn.
Sofia Aronssons Vichy Grif och Josefine Ivehags Chablis Ribb tävlar mot varandra i Stoeliten och Sofia selar
också ut Unico Broline i Silverdivisionen och Nina Ginto i Diamantstoets final där hon tävlar mot Ulf
Stenströmers Hattusa och Hans Crebas Dream of MoneyD.E. I V75-avslutningen får vi också se Crebas med
Bransbys Juke Box.
En spännande helg för hemmalaget som det ser ut på förhand!

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 Solvalla!

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.
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