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Lunchtävlingar på tisdag
Efter en period med bara kvällstävlingar på tisdagar är det åter dags för lunchtävlingar och vi har nio lopp på
programmet. Bland annat får vi se Ulf Stenströmers nya klassklättrare Borups Tornado (lopp 8) som ståtar
med tre rikstotosegrar på de sex senaste starterna. Vi har också Axevalla Hästcentrums Examensprov som
går som lopp 7. Loppet är utskrivet för kuskar som går eller har gått Hästgymnasiet här på Axevalla och det
har blivit en tradition att det körs varje år i anslutning till att eleverna tar studenten. Vi önskar årets deltagare
lycka till!

Guldstoet i söndags
I söndags arrangerade vi en av våra stora profildagar för året och den femtioförsta upplagan av Guldstoet
gick till Xerava C.D. och Mats E Djuse som åter imponerade storligen. Det är Hans R Strömberg som tränar,
Thomas Pettersson m. fl. som äger och Skråmsta Stuteri AB, Bro som har fött upp. Xerana C.D.:s mamma,
Jodas Julia tjänade drygt 4,1 miljoner kronor under sin karriär och vann bland annat sitt uttagningslopp till
StoChampionatet för att sedan sluta oplacerad i finalen. Det blir såklart jättespännande att följa Xerava C.D.
fortsättningsvis och hennes resa mot att försöka bli den femte att vinna både Guldstoet och
StoChampionatet. De fyra som hittills lyckats med den bedriften är: Ina Scot, Lovely Godiva, Lie Detector och
Viola Silas.

Photoshots
Guldstoet

Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan
Victorias Lopp
Den trettionde upplagan av Kronprinsessan Victorias Lopp i söndags gick till Emilia Leo och hennes egen
träning No Doubt. Emila var bra med från start och körde till ledningen efter drygt 500 meter för att sedan inte
släppa någon över bron. Det var Emilia Leos första inteckning i vandringspriset Silverhästen som man ska ta
tre inteckningar i för att erövra för evigt. Med anledning av trettioårsjubileumet så var arrangemanget lite
extra kryddat under tävlingsdagen och det var en hel del inbjudna gäster på plats under dagen. Ett stort tack
till alla som bidrog till att tävlingsdagen blev väldigt lyckad.

Axplock V 23
Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 23

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 Östersund och
Bjerke!

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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