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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

På tisdag arrangerar vi åter V5-tävlingar med första start kl. 18.05 och glädjande nog var det väldigt mycket 

anmält till loppen vilket genererar fulla lopp och även fin sportslig kvalitét. Det är 22 hästar med tusen 

startpoäng eller mer i V5-loppen och även flera av de övriga loppen ser intressanta ut på förhand. Även ikväll 

har vi nio lopp på programmet (ett av de 15 extraloppen vi kör under året) och att vi startar den här typen av 

tävlingskväll kl. 18.05 i stället för kl. 18.30 som traditionen varit i många år har tagits emot väldigt positivt från 

alla håll. Nästa tävlingsdag, tisdag den 17 maj, är det åter V64-tävlingar hos oss. Förra tävlingsdagen, i 

tisdags, kunde vi räkna in fyra hemmasegrar, i tur och ordning: Princess Ellen – Victor Rosleff (Hans 

Crebas), Gloster Gladiator – Victor Rosleff (David persson), Strängnäs Palema – Hans Crebas och Pim Pim 

Joli – André Eklundh (Sofia Aronsson). Det är också dessa som pryder kvällens programomslag. För övrigt 

konstaterar vi att Björn Goop tog en stall- och kusktrippel, Hans Crebas en stalldubbel och Victor Rosleff blev 

dubbelsegrare som kusk. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA
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https://travsport.customer.eclub.se/link/_51Ftgf4cU6Jra6NAJNLDg/a/hdfrPwLJyEadvFb0SzCcAg/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA
https://travsport.customer.eclub.se/link/ge1St2Q_ukSpba6NAJNLDg/a/Mp1BciOqyEqJkAVRLGENqg/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA
https://travsport.customer.eclub.se/link/cL3JZP0nD0Kdpq6NAJNLDg/a/-cVVLV-9bE2J9N2pgPFSWw/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA
https://travsport.customer.eclub.se/link/Ua7baRlzpUODM66NAJNLCQ/a/aGhWUSWJxES_Gg8vxyLv3Q/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA


 

Biljettsläpp Trippeltravet 

I tisdags släpptes biljetterna till StoChampionatshelgen. Redan från start har intresset varit stort och efter det 

första dygnet kan vi konstatera att trycket på de olika biljetterna ligger i paritet med, eller till och med lite över, 

året innan pandemin och restriktionerna, d.v.s. 2019 års siffror. Vill man boka platser på restaurangen, 

uteläktaren eller Café Virana så gäller det att skynda på. Gällande campingen är bokningstrycket också högt 

så allt tyder på en riktig travfest här på Axevalla den 22-24 jul när årets Trippeltrav går av stapeln. 

Boka här  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/4ktvHDf4IkCy066NAJNLDg/a/MYGESxlfz0qExi7hfUdmRA/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA


 

Ponnytrav och familjedag 

Lördag den 21 maj arrangerar en stor familjedag i samband med våra ponnytävlingar. Det blir många 

aktiviteter under dagen. Bland annat kan man träffa Storekullens Alpackor, prova-på-fotografering, 

ansiktsmålning, minidisco, godisregn, ponnykörning, klappa ponny och mycket mera. Givetvis har vi även 

mat- och fikaförsäljning på området. Varmt välkomna ut till oss på Axevalla Travbana för en heldag med 

massa roliga aktiviteter för barnen och spännande ponnytravtävlingar på tävlingsbanan. 

Köp biljett  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/AgjaR9k_60-VdK6NAJNLDg/a/eXnJaNQtjkChzE4q7JJzNA/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA


 

Drottningens Pokal i morgon 

I morgon, den 7 maj, körs Pokalloppen inom V75 på Åby och Axevalla har 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. Axevalla önskar båda lycka till! 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. Apropå rivstart så leder Axevalla bland mellanbanorna på nio STL-segrar hittills i år före Halmstad som 

står på åtta. I totalen är det bara Solvalla och Jägersro som är före. 

 

  

 

 

Axplock V 18 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 18  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/APeAwVzS4Eukla6NAJNLDg/a/_W7qU1dXyUS9UxqqPLTDLg/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA


 

 

  



Axevalla önskar alla travvänner en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar på Åby! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 

https://travsport.customer.eclub.se/link/cI55_mIgtkatV66NAJNLDg/a/wEQMGAXKHESAqeLNMkeGcQ/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA
https://travsport.customer.eclub.se/link/cI55_mIgtkatV66NAJNLDg/a/wEQMGAXKHESAqeLNMkeGcQ/sdhGLChVK0aVGK6NAI90Bw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/kdXLjxrucUCQxq6NALQ3rA


Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

 

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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