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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

Breddloppstävlingarna på tisdag lockade många att anmäla sina hästar och en anledning är säkerligen att vi 

nu är inne i april och fler hästar är redo att starta efter vintern. En annan anledning kan vara att vi den här 

Breddloppsdagen har delningspropositioner där hästarna anmäls till en proposition och delas sedan in i 

loppen efter hur mycket pengar de har tjänat. Totalt anmäldes 90 hästar till de sju breddloppen vilket innebär 

sju fulla lopp och även sulkyloppet Juniorchans blev fullt. I Juniorchans monté blev det dock bara sex 

startande och den propositionen var utskriven för att ge fördel till ryttare som inte ridit så många lopp ännu. 

På det hela taget ser det ut att bli en riktigt trevlig tävlingsdag och det kommer att bli glada miner och mycket 

liv och rörelse på stallbacken som det alltid är när det är breddtävlingar. 
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Ny Axevalladuo 

Förra fredagen, den 25 mars, flyttade Magnus Jernemyr och Linda Sedström till Bjertorps Travcamp och från 

det datumet flyttades även deras licenser hit till Axevalla. Förra året körde stallet in 1.386.400 kr och tog 16 

segrar på 128 starter och på träningslistan finns för närvarande 11 hästar: Baroncini Jet, Being Jolly, 

Chickandquick, Espri Launcher, Flat Broke, Fleixible Launcher, Fosbury Zet, M.T.Orlando, M.T.Reed, 

Obama Zon och sist men inte minst, nyförvärvet och auktionsdyringen från några veckor sedan, Champ 

Lane. Magnus går just nu den förberedande A-tränarutbildningen och siktar på att ta ut sin A-licens i slutet av 

året när alla kurser är avklarade. Vi hälsar Magnus och Linda välkomna hit till Axevalla! 
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Axplock V 12-13 2022 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan de 

senaste veckorna. 

Axplock v 12-
13  

 

  

 

Öppettider i restaurangen under våren 

Den 17/5 planerar vi för årets stora tjejkväll som kommer att bli en riktig fest! Biljetter till denna kommer upp 

på vår hemsida under dagen under dagen.  

För dig som inte vill delta i tjejkvällen men ändå komma och njuta av god mat hos oss finns även 
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middagsbiljett i webshopen.  

 

Entrébiljett till tävlingarna kan lösas på plats men restaurangbiljetterna behöver förbokas via webshopen för 

att vi ska kunna bedöma hur mycket mat som kommer att gå åt under kvällen. 

 

Förra måndagen, tävlingsdagen den 21 mars, var det premiär för vår nya restauratör Mattias Mat som 

levererade direkt. Till slut blev det ca 50 gäster och alla var mycket nöjda med maten och upplägget (ja vi 

pratade med i stort sett samtliga).  

Både vi och Mattias Mat har en långsiktig plan för verksamheten hos oss och målet är att vi till 

sommaren/hösten ska ha ökat beläggningen på restaurangen så att vi kan ha öppet samtliga tävlingsdagar 

eller i alla fall de allra flesta.  

Boka här  
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Ny Fastighets/Anläggningschef till Axevalla 

Efter en lång och trogen tjänst kommer vår nuvarande anläggningschef, Per-Arne Henrysson, gå i pension 

efter årets upplaga av StoChampionatet. Naturligtvis har Per-Arne betytt mycket för oss på Axevalla och 

samtidigt unnar vi honom att få njuta mer av sin vardag som pensionär. 

 

Vi är nu mycket glada över att få presentera Patrik Gustafsson som vår nya Fastighets/Anläggningschef! 

Läs mer om nyrekryteringen via länken nedan 

Till artikeln  
 

 

  

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 Bergsåker! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/rwpi6fdA_U27eK5qAIgRXw/a/_oboBUCOKkKKmS0LIv4sug/8lj7g2PA1UqI8K5qAHgNJQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/87YZAktGokCbza5qAKkE8Q


Köp din andel 
här  

 

 

  

 

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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