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Första Testet till LaFerrari Dimanche
Första Testet inför StoChampionatet som avgjordes i tisdags är ett vårtecken så gott som något och det var
också vår i luften när segern i årets upplaga gick till LaFerrari Dimanche och Kevin Oscarsson. Det är CarlOtto Göransson som tränar och Firma Stall Dimanche som äger Brad du Veluwe-dottern som verkligen har
gått från klarhet till klarhet på slutet och nu ståtar med tre raka segrar. Före segern i Första Testet vann hon
försök och final i Diamantstoet och seglar i skrivandets stund upp som en het kandidat inför StoChampionatet
i år. På ST:s seedningsranking för de fyraåriga stona är LaFerrari Dimanche seedad fyra just nu efter:
Glamorous Rain, Imhatra Am och Lara Boko. Bland Axevallahästar som är högt seedade hittar vi på plats 15
Donna Summer (David Persson) som förövrigt gjorde en mycket stark upphämtning till tredjeplatsen efter
tidig galopp i Första Testet. Även M.T.Rapunzel, seedad 22:a, (Ulf Stenströmer) var med i Första Testet och

slutade femma efter en stark långspurt från sistaplatsen. Noterbart är att B-tränaren Frida Bergs båda hästar
på träningslistan, de fyraåriga stona Timeless och Benita Winner, är trea och fyra på listan bland
Axevallahästarna med seedningsnummer 29 respektive 31. Kashmir River – Petter Lundberg (Björn
Röcklinger) gjorde även hon en strong prestation som tvåa efter att ha vandrat utvändigt om ledande och
vinnande LaFerrari Dimanche under större delen av loppet.

Photoshots

Vass årsdebut av Gareth Boko
Vi fick också se ett mycket fint snabblopp under tisdagskvällen (lopp 8) där Elitloppstrean Gareth Boko (Jerry
Riordan) årsdebuterade på svensk mark på bästa sätt (han har gjort två starter i Frankrike i vinter). Körande
Magnus A Djuse satt tämligen lugnt utvändigt om ledande och likaså årsdebuterande Upset Face – Dante
Kolgjini innan han tog över ledningen in i slutsvängen för att segla ifrån med 6 längder på 1.12,9/2140a.
Nästa uppgift för Gareth Boko blir Finlandia Ajo i slutet av april.

Tävlingarna på tisdag och start för Oddsjakten
På tisdag arrangerar vi V5-tävlingar med 8 lopp som glädjande nog är både välfyllda och på papperet ovissa.
Ikväll är också premiär för oddsjakten här på Axevalla som löper över fyra tävlingsdagar: tisdag 19 april,
tisdag 3 maj, tisdag 10 maj och tisdag 17 maj. Man måste vara på plats för att deltaga och få poäng - annons
och info finns på sidan 4 i kvällens program. Det är pris till vinnaren av varje etapp och prisutdelning med fina

priser till de tre främsta i totalen under vår stora dag söndag 5 juni (Guldstoet & Kronprinsessan Victorias
Lopp). Hoppas så många som möjligt tar chansen att visa vem som är Axevallas bästa tippare!

Restaurangen öppen på tisdag!
God mat, god stämning och härlig travsport utanför fönstret, kan det bli bättre?
Boka dina resaurangplatser senast söndag 17/4 klockan 18.00 via länken nedan eller via axevalla.se

Boka här

Mycket travgodis under påskhelgen
Traditionsenligt är påskhelgen en stor travhelg med massor av trav och många fina hästar i startlistorna. Idag
under skärtorsdagen är det V75 från Gävle, i morgon långfredag kör Färjestad sina klassiska
långfredagstävlingar med V75. På påskafton är det Dannero som gäller för V75-spelarna och på påskdagen
(söndag) går den ordinarie V75-omgången den här veckan på Romme. Det är också en hel del
Axevallahästar som luftar sig under helgen och som vanligt redovisar vi dessa här i nyhetsbrevet. Veckans
Axplock med Axevallavinnare på bortaplan utgår den här veckan och kommer tillbaka med full kraft nästa
vecka – då med en fullständig redovisning av hemmahästarnas bravader under påskhelgen.

Axevalla önskar alla travvänner en Glad Påsk!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till påskhelgens Spring Race!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen
Bevaka
Hemmalaget
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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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