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V64-tävlingar på tisdag 

Tisdagens V64-tävlingar håller fin sportslig kvalitét och det är åter fulla lopp precis som det varit den senaste 

tiden här på Axevalla. Även den här tävlingskvällen kör vi ett av de 15 extraloppen vi lagt till under året vilket 

innebär att det är 11 lopp på programmet i stället för 10 som är normalt den här typen av tävlingsdag. 

 

  

 

Biljetter till Trippeltravet 
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Den 3/5 släppte vi biljetterna till Trippeltravet 2022, och än så länge ser det ut som om det kommer att bli en 

riktig folkfest! Bokningarna till årets travfest ligger långt över vad de gjorde innan pandemin, och vi ser 

verkligen fram emot att se er här hos oss till sommaren! Se till att du bokar dina biljetter i god tid, både till 

restaurang, camping, uteläktare och till café Virana! 

Boka här  
 

 

  

 

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  
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Hästar i träning 

Även halvårsrapporten över antal hästar i träning och antal licenser släpptes av ST i veckan som gick. När 

det gäller hästar i träning hos A- eller B-tränare har vi tagit ett kliv framåt. I rapporten så har vi totalt 835 

hästar i träning i vårt licensområde, det är en siffra som är bättre än på flera år, och vi är den bana i regionen 

som har flest hästar i träning, där vi nu har passerat både Åby (755st) och Halmstad (829st). Det visar att vi 

på Axevalla inte bara håller utan även stärker vår position i travsverige. Även antal licenser står sig bra där vi 

har 23 A-tränare vilket också är flest i regionen, och mycket glädjande nog så håller antalet B-tränare sig till 

samma siffra (131st) som vi hade år 2021. Vi har alltså inte tappat antal B-licensinnehavare vilket känns 

oerhört bra. 

 

  



 

Glädjande Pegasusrapport 

I dagarna kom den senaste Pegasusrapporten från Svensk Travsport. Pegasus är ju de gemensamma mål vi 

har i svensk Travsport, främst är det sportsliga mål, och är någonting som vi har med som en parameter i vår 

planering och arbetssätt här på Axevalla. Det var därför extra roligt att läsa den senaste rapporten där vi kan 

konstatera att vi fortsätter att utvecklas tillsammans och att vi klättrar uppåt i jämförelse med andra banor. 

 

Det finns ett par mätområden som jag tycker värmer lite extra, för det första är det roligt att se antal 

debuterande ponnykuskar där vi ligger i topp för mellanbanor med våra 5st nya ponnykuskar vilket visar att 

vårt rekryteringsarbete går framåt. Tränares STL-segrar sticker också ut och hittills har Axevallalicenserade 

tränare bärgat 9st STL-segrar i år. Här är det bara Solvalla och Jägersro som har tagit fler STL-segrar än 

Axevalla men vi ligger alltså före exempelvis Åby, Bergsåker, Halmstad och Romme vilket visar vilket oerhört 

bra jobb våra aktiva gör. 

 

  

 

 

Axplock V 19 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 19  
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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 Umåker! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

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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