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TRAVSKOLA

RESTAURANG

Högprofilerad tävlingsdag med fin sport
På söndag är det äntligen dags för en av årets roligaste tävlingsdagar här på Axevalla. En tävlingsdag som vi
har arrangerat i många år och som sig bör med de lopp vi har den här dagen alltid håller fin sportslig kvalitét
och i år är inget undantag. På programmet står bland annat Guldstoet, Hertiginnan av Västergötland
kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet (och sista) inför StoChampionatet. Det är dessutom den
trettionde upplagan av Kronprinsessan Victorias Lopp vilket såklart föranleder att fira lite extra i år med
inbjudna gäster och lite extra puts på arrangemanget.

Lyxig grillbuffé på söndag
Förboka din lyxiga grillbuffé senast ikväll 3/6 klockan 18.00! Vi dukar upp en härlig buffé i det soliga
försommarvädret som vi förväntar oss på söndag. Kall dryck av olika slag finns också att köpa på plats, så
boka in söndagen hos oss!

Boka här

Jubileum för Kronprinsessan Victorias Lopp
På söndag körs den trettionde upplagan av Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp här
på Axevalla. Loppet kom till 1993 på initiativ av eldsjälen och hedersmedlemmen i Västergötlands
Travsällskap Ulla Ullberg. Ulla har skänkt det vackra vandringspriset Silverhästen till loppet och det krävs tre
inteckningar, tre segrar i loppet, för att man ska få den för alltid. Susanne H Osterling är den enda som har
lyckats med den bedriften och hon har dessutom två inteckningar efter det vilket innebär att hon kan få sin
andra Silverhäst om hon vinner idag. Större delen av den svenska kvinnliga kuskeliten är på plats och vi
önskar samtliga deltagare i årets upplaga lycka till.

Även Guldstoet och Andra Testet
Årets upplaga av Guldstoet, som för övrigt är den femtioförsta i ordningen, har som vanligt lockat riktigt fina
treåriga ston till start. Från den första upplagan 1972 till förra årets vinnare Islay Mist Sisu (Per Nordström) är
det många av vinnarna som har utvecklats vidare till stora stjärnor och fyra vinnare lyckades också med
bedriften att vinna StoChampionatet året efter: Ina Scot, Lovely Godiva, Lie Detector och Viola Silas. Årets
upplaga ser på papperet jämn ut där flera av deltagarna redan har visat framfötterna och tillhör, eller har
potential att tillhöra kulltoppen bland de treåriga stona. Även Andra Testet (och sista) inför StoChampionatet
är en sportslig godbit. Förvisso har det sedan vi fastställde att köra två testlopp varit riktigt bra sportslig
kvalitét i det här loppet och intresset har varit stort att prova StoChampionats-förutsättningarna men i år är
loppet dessutom fullt (12 startande) vilket inte har hänt på många år.
Sammantaget kan vi konstatera att det finns mycket att se fram emot under söndagens tävlingar!

Axplock V 22
Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 22

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 Mantorp!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen
Bevaka
Hemmalaget

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana
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.
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