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In Memoriam - Karl-Erik Bender
Under måndagsmorgonen nåddes vi på Axevalla av det tråkiga beskedet att Karl-Erik Bender avled under
söndagen efter en tids sjukdom. Karl-Erik blev 87 år gammal.
Karl-Eriks passion för hästarna och aveln har gjort ett mycket stort avtryck i Svensk travsport och i synnerhet
på Axevalla. Våra tankar går till hans närmaste.
Följ länken nedan för att läsa In Memoriam skriven av Axeallas sportchef Lars Ågren.

In Memoriam

Årspremiären igår
Årspremiären med V64-spel igår flöt på fint och sportsligt var det riktigt fina tävlingar. Av de tio loppen vanns
fem av hemmahästar: lopp 1, X.O.X.O – Linda Shmsohn (Mikko Aho), lopp 7, Dats Pepito - Carl Johan
Jepson (Eric Martinsson), lopp 8, Rally Gunnar – Ulf Ohlsson (Ulf Stenstömer), lopp 9, Boke Palema – Kim
Eriksson (Angelica Jonsson) och lopp 10, Moonlight Lini – Mikael J Andersson (Ulla Wiklund-Thurén). Vi
inledde tävlingsdagen med att hedra Karl-Erik Bender som gick bort i söndags med en tyst defilering i lopp 1
och flaggning på halv stång. Vi sände också en minnesvideo över Karl-Erik som bland annat innehöll hans
båda segrar i StoChampionatet med Kristina Palema (1985) och Emilie Palema (1987). Hela tävlingskvällen
avslutades också på ett mycket hedrande sätt då Benders uppfödning Boke Palema vann den sista V64avdelningen och i det sista loppet segrade Mikael J Andersson som de senaste åren har kört frekvent åt Stall
Palema och Karl-Erik Bender.
För övrigt konstaterar vi att vår kusk- och tränarchampion från 2021, André Eklundh, tog en dubbelseger och
att hans värsta antagonist i kuskchampionatet, Carl Johan Jepson, gjorde detsamma. Tävlingssäsongen här
på Axevalla och det blir ett spännande år att se fram emot.

Photoshots årspremiär
Under torsdagskvällen kördes årspremiären på
Axevalla och det blev flera hemmasegrar: X.O.X.O
- Linda Shmsohn (Mikko Aho), Dats Pepito - Carl
Johan Jepson (Eric Martinsson), Rally Gunnar - Ulf
Ohlsson (Ulf Stenströmer), Boke Palema - Kim
Eriksson (Angelica Jonsson) och Moonlight Lini Mikael J Andersson (Ulla Wiklund-Turén).

Photoshots

Axplock vecka 2 2022
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock

Hilda Zonett har lämnat oss
Ett av Sveriges bästa travston genom tiderna har lämnat oss.
Hilda Zonett har fått somna in vid en ålder av 25 år.
Hon var tjejen som tog upp kampen med killarna – och slog dem. Fuxiga Hilda Zonett utvecklades till en stor
profil på banorna, ett av våra bästa travston genom tiderna och en reklamhäst för Robert Bergh som tränade
henne genom hela karriären.
Nu har Hilda Zonett vandrat vidare till de evigt gröna ängarna. Det berättade Västerbo Stuteri på torsdagen.
– I söndags tog vi på Västerbo i samråd med Hildas ägare Tomas Wiklund ett svårt beslut. Det var dags för
Hilda Zonett att få somna in. Hilda Zonett har betytt väldigt mycket för oss på Västerbo Stuteri. Hon föddes
hos oss en vecka före midsommar 1997. När en sagolik tävlingskarriär avslutades 2006 var det som ett av
Sveriges bästa travston genom tiderna. Efter åren hos Robert Bergh kom Hilda Zonett tillbaka till oss och har
burit fram tio fantastiska föl, skriver Västerbo Stuteri.

Vann både kriteriet och derbyt
När Hilda Zonett avslutade tävlingskarriären 2006 hade hon tagit 49 segrar på 113 starter och tjänat närmare
15,5 miljoner kronor, något som gör henne till det tredje vinstrikaste svenskfödda stoet i historien.
Hilda Zonett segrade i såväl kriteriet som treåring, som derbyt som fyraåring. Det senare loppet trots en
inledande galopp. Hon är det senaste stoet att ha vunnit i båda årgångsklassikerna. Som äldre kom hon att
fortsätta skörda stora framgångar, inte minst i Frankrike. Stoet vann 2003 storloppet Prix de France och
deltog tre år i rad i världens mest prestigefyllda lopp Prix d’Amérique i vilket hon slutade 2005.
Som avelssto fortsatte Hilda Zonett att göra avtryck. Hon blev mamma till tio avkommor, den senaste född i
fjol.
Hilda Zonett är begravd på Västerbo Stuteri, bredvid sin mor Via de Vrie.
Text från www.atg.se

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 Gävletravet!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen
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