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Våren är här  - dags för första testet 

Äntligen är våren här på allvar! Även om vädrets makter inte riktigt har förstått det ännu så infinner sig alltid 

den känslan för oss som jobbar på Axevalla när det är dags för Första Testet inför StoChampionatet vilket 

går av stapeln nu på tisdag (lopp 9). Sportsligt är årets upplaga av Första Testet en riktig godbit med bland 

annat Oaks-tvåan från ifjol Bright Crystal, trean från samma lopp Kashmir River och sexan Identity (Samtliga 

dessa gör årsdebut). Detta kryddat med segraren i Diamantstoets final från 26 mars LaFerrari Dimanche och 

hemmahoppen M.T.Rapunzel, Donna Summer, Heartbeat Julie och Nowalkrun. Förutom den mycket fina 

sportsliga kvalitén på årets upplaga är det också glädjande att konstatera att det är fullt fält (12 hästar). Även 

om kvalitén varit bra även tidigare år har det varit 9 startande (2015), 10 (2016), 7 (2017), 6 (2018), 10 
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(2019), 7 (2020) och 9 (2020). Samtliga deltagare utom Donna Summer gör också debut på 

StoChampionatsdistansen vilket alltid är intressant att se hur de hanterar. 

 

  

Fina lopp även i övrigt 

Även tisdagens övriga lopp håller hög klass och även där märks det att våren är på kraftig ingång. I 

snabbloppet (lopp 8) får vi se hästar som normalt sett inte startar så ofta här på Axevalla: Gareth Boko, 

Global Welcome, Kuyt F.Boko och Upset Face bland annat och sammantaget finns det mycket att se fram 

emot den här tävlingskvällen. 

 

  

 

Glädjande siffror för Axevalla 

Pegasusrapporten t.o.m. mars kom i början på veckan och Axevalla är i topp bland mellanbanorna gällande 

antal starter som våra hästar har gjort och även gällande våra hästägares starter är vi högst upp. Extra roligt 

är det att vi toppar listan för STL-segrar bland mellanbanorna med 7 segrar så här långt i år (ifjol var det 3 

segrar vid samma tidpunkt). Två av dessa togs av Ulf Stenströmers Borups Tornado, försök och final i Klass 

I, och det är även han som pryder kvällens programomslag (finalsegern på Solvalla) och han är också 

månadens häst för mars vilket presenteras på baksidan av kvällens program. 

 

  



 

 

Axplock V 14 2022 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan de 

senaste veckorna. 

Axplock v 14  
 

  

 

 

Photoshots 5/4 

Photoshots och loppreferat från tisdagens 

breddtävlingar här på Axevalla. 

Photoshots  
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Restaurangen öppen på tisdag! 

Det blev mycket positiv respons på nyöppningen av vår restaurang den 21/3, och på tisdag kör vi igen! 

 

God mat och trevlig stämning väntar, dessutom bjuds vi på sport i riktigt hög klass under kvällen!  

Boka dina platser senast söndag 10/4 klockan 18.00.  

  

Boka här  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/qQ0ZPykqK0eiaK5xAHsoPA/a/3Wo45zmSUEC_-EhkSYlt6Q/1eM8GJBEHEiKi65xAHQHQQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/_lN57KxUfUmhQK5xAJwXcQ


 

 

  



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 Jägersro! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

FÖLJ OSS 
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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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
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