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V64-tävlingarna i tisdags 

Det var strålande förutsättningar och fint, somrigt väder i tisdags när vi avverkade vår sjuttonde tävlingsdag 

för året som också var den femte med V64-spel. Det var riktigt fin sportslig kvalitét under hela tävlingskvällen 

och det blev till slut hela fyra segrar till Kevin Oscarsson och en trippelseger till Stefan Persson. Som vanligt 

kan man läsa loppreferat och se photoshots från tävlingarna på vår hemsida och Facebook-sida. 

Photoshots  
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Biljetter till Trippeltravet 

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  
 

 

  

 

Familjedagen med ponnytävlingar i morgon 

I morgon är det stor familjedag här på Axevalla då vi har årets första ponnytävlingsdag. Det kommer att vara 

massor med aktiviteter för hela familjen så passa på att ha en riktigt trevlig lördag tillsammans med oss. 

Köp biljett  
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Söndag 5 juni 

Nästa tävlingsdag är söndag den 5 juni vilket är en av våra stora profildagar under året med Guldstoet, 

Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet på programmet. Hertiginnan av Västergötland 

Kronprinsessan Victorias Lopp kördes första gången 1993 och firar således trettioårsjubileum i år. Det var 

Ulla Ullberg, hedersambassadör och en stor eldsjäl genom åren här på Axevalla, som kom med idén om det 

här loppet där de mest framgångsrika kvinnliga kuskarna de senaste åren (resultaten räknas de senaste tre 

plus innevarande år) tävlar mot varandra. Det krävs tre inteckningar i det vackra vandringspriset 

Silverhästen, skänkt av Ulla Ullberg, för att få den för alltid. Susanne H Osterling har chansen att erövra 

Silverhästen för alltid om hon vinner i år, en bedrift som hon dessutom har lyckats med en gång tidigare. 

Guldstoet behöver knappast en egen presentation. Det är vårt näst mest anrika lopp efter StoChampionatet 

och i år körs den femtioförsta upplagan för de treåriga stona. 

 

  



 

Bakluckeloppis på Axevalla 5/6 

Den 5/6 kör vi inte bara Guldstoet och Kronprinsessan Victorias lopp hos oss, vi har även bakluckeloppis och 

flera andra aktiviteter som ponnyklappning på publikplats! Boka din plats till loppisen idag innan platserna tar 

slut! 

Boka här  
 

 

  

 

 

Axplock V 20 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 20  
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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 Gävletravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/7uXFlPk590KMha6bAKIk9A/a/cR3K1HvVeEi_2q8RbdYlfA/0x3GnFOx1kKaUK6bAJ1szQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/84hZQwp76E-KP66bAMMO-g
https://travsport.customer.eclub.se/link/7uXFlPk590KMha6bAKIk9A/a/cR3K1HvVeEi_2q8RbdYlfA/0x3GnFOx1kKaUK6bAJ1szQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/84hZQwp76E-KP66bAMMO-g
https://travsport.customer.eclub.se/link/eT3W4zxboUKLNK6bAKIk9A/a/RZ0D_z5VSkW6xxlcd7rRCg/0x3GnFOx1kKaUK6bAJ1szQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/84hZQwp76E-KP66bAMMO-g
https://travsport.customer.eclub.se/link/eT3W4zxboUKLNK6bAKIk9A/a/RZ0D_z5VSkW6xxlcd7rRCg/0x3GnFOx1kKaUK6bAJ1szQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/84hZQwp76E-KP66bAMMO-g


 

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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