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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag med första start kl. 18.05 

På tisdag arrangerar vi åter V5-tävlingar och första start kl. 18.05. Sedan årsskiftet 2021 har banorna själva 

möjlighet att bestämma när den här typen av tävlingskvällar ska starta och från och med ikväll kommer 

samtliga Axevallas tävlingar som tidigare har startat kl. 18.30 ha starttid kl. 18.05. Detta efter önskemål från 

flera håll – både publik och aktiva. Det känns som ett bra hållbarhetstänk att våra aktiva, publik och 

funktionärer kommer hem lite tidigare på kvällen men starttiden är ändå lagd så att våra funktionärer hinner 

med sina civila arbeten innan de måste vara på plats hos oss inför tävlingarna. Sportsligt håller kvällens 

tävlingar klart godkänd kvalitét och ikväll är en av de tävlingsdagar (totalt 15 under året) vi har ett extralopp, 

nio lopp på programmet i stället för åtta. 

 

  

Årsmöte Västergötlands Travsällskap i måndags 

I måndags hölls årsmöte för Västergötlands Travsällskap som gästades av Svensk Travsports Sportchef 

Robert Karlsson som berättade om sitt och Svensk Travsports arbete. Under årsmötet utnämndes Sven-
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Gunnar Andersson till hedersmedlem i Västergötlands Travsällskap (sedan tidigare: Ulla Ullberg, Ulf 

Holmberg, Staffan Planck, Dag Stenbrink och Kjell Hedvall). Under årsmötet hölls också en tyst minut för de 

under året avlidna hedersmedlemmarna Karl-Erik Bender och Bengt Olsson. 

 

  

 

Biljettsläpp Trippeltravet 2022 tisdag 3/5 12.00 

Nu på tisdag den 3/5 släpper vi biljetterna till årets StoChampionatshelg! Samtliga bljetter inklusive 

campingen, café Virana, restaurangplatser och uteläktaren släpps klockan 12.00. Vi ser verkligen fram emot 

att se travsveriges bästa publik igen i sommar! Alla biljetter är digitala och släpps på vår hemsida. 

 

  

Förändringar på träningslistor 2022 

i skrivandets stund finns det 434 hästar i A-träning på Axevalla och här är de hästar som gått in- och ut på A-

tränarnas träningslistor sedan årsskiftet. 

Till artikeln  
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Axplock V 17 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 17  
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Drottningens Pokal 

Nästa lördag, den 7 maj, körs Pokalloppen inom V75 på Åby och Axevalla fick med två representanter i 

Drottning Silvias Pokal. David Perssons Donna Summer imponerade storligen när hon vann sitt 

uttagningslopp och lottades till spår 1 i finalen. Ulf Stenströmers M.T.Rapunzel tog sig till final som trea i sitt 



uttagningslopp och startar från spår 8. Pokalloppen är de första av årets klassiska årgångslöpningar och att 

Axevalla har två hästar i en av finalerna bekräftar rivstarten som våra tränare fått på 2022. 

 

  



 

 

  



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 Örebrotravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

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  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/fuYnrgma7UuQ6q6GAJmqbw/a/fh_hTLvqHU-VB54TLcmxmA/afvFeJaItEG3Q66GAJH2OQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/uYKApwJatUyCXK6GALqcBA
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/afvFeJaItEG3Q66GAJH2OQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q

