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Olle Goop – en av de största har gått ur tiden 

I onsdags nåddes travvärlden av det tragiska beskedet att Olle Goop har lämnat oss i en ålder av 78 år. Olle 

– en av svensk travsports största genom tiderna – var in i det sista högst medverkande i familjens 

tränarrörelse på Lökene gård i värmländska Kil tillsammans med sonen Björn och hustrun Annika. De avtryck 

Olle har gjort i, och även utanför travets värld, går knappas med ord att beskriva. För Axevallas del är han 

vår mesta champion genom tiderna med hela 17 kuskchampionat på vår bana- Han har fem segrar i 

StoChampionatet: 1983 Sweet Bear, 1986 Intact, och 1999 med Princess V. som tränare och kusk och 1989 

som tränare med Tamila Gloria (Jim Frick körde) och 1987 med Carolinas Mystic som kördes av sonen Björn 

och var hans första stora seger i karriären. Dessutom vann ju Björn med Mellby Free 2018 där Olle i högsta 
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grad var medverkande. På tisdag kommer Axevalla att hedra Olle genom att defilera det första loppet tyst 

och flagga på halv stång. 

 

  

 

Lunchtävlingar på tisdag och tävlingarna i tisdags 

På tisdag arrangerar vi lunchtävlingar med åtta lopp på programmet som är både välfyllda och håller bra 

sportslig kvalitét. Som vi har varit inne på tidigare här i ledaren så märks det att våren är här även i 

startlistorna då anmälningsfrekvensen höjts betänkligt och vi åter kan bjuda på fulla lopp. Från V5-tävlingarna 

i tisdags kan vi konstatera att André Eklundh och Robert Bergh båda vann två lopp då de gästade oss med 

två hästar var från det egna stallet. Robert Berghs Best Time Ever visade mycket fina takter i debutsegern 

(lopp 7) och det hördes på Robert i segerintervjun att Googoo Gaagaa-sonen är ett stort framtidslöfte. 

Kanske var det en årgångstopp vi fick se debutera på Axevalla den här kvällen. Vi fick med oss en 

hemmaseger från tävlingskvällen då Reijno Holmgrens Explosivelove A.F. skrällde i lopp 5 tillsammans med 

Thomas Dalborg och fyraåringen tog därmed karriärens första seger på ett mersmakande sätt. 

Photoshots 
19/4  
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Första etappen av oddsjakten 

I tisdags var det också den första etappen av tävlingen oddsjakten som löper över fyra tävlingsdagar (19/4, 

3/5, 10/5 och 17/5). 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). Vinnare av den första 

etappen och ledare i totalen blev Tomas Gustafsson som fick ihop 14 poäng. Totalt var det 23 tävlande efter 



den första omgången och förhoppningen är att fler hakar på då det dels är pris till vinnaren av varje etapp 

och det räcker att hitta en högoddsare så kan man vara med och slåss i toppen. 

 

  

 

 

Axplock V 15-16 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan de 

senaste veckorna. 

Axplock v 15-
16  

 

  

 

Unico Broline imponerade igen 

Sofia Aronssons Unico Broline fortsätter att imponera och hans utvecklingskurva pekar fortsatt spikrakt 

uppåt. Segern i Silverdivisionsförsöket på Romme på annandag påsk var sexåringens femte på sex starter i 

år och den enda gången han förlorat var han imponerande tvåa i Silverdivisionsfinalen på Solvalla för några 

veckor sedan. Segertiden blev fina 1.10,9/2140a och han har hittills tjänat 600.000 kr i år. Han toppar listan 
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bland Axevallahästarna när det gäller intjänade pengar och lika klar tvåa på den listan är Borups Tornado 

(Ulf Stenströmer) som hittills i år har tjänat 409.500 kr och gjorde en strong insats som trea i Bronsdivisionen 

på Romme i måndags. Apropå Ulf Stenströmer så segrade hans Honfleur Mearas i Diamantstoets försök på 

Färjestad under långfredagen och därmed har Axevalla nio STL-segrar hittills i år och toppar statistiken för 

mellanbanorna i Sverige 

 

  



 

 

  



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 Halmstadtravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  
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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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