visa i webbläsare

HEMSIDA

HÄSTÄGARE

TRAVSKOLA

RESTAURANG

Kvällstävlingar på tisdag
På tisdag är det dags för kvällstävlingar hos oss igen och som vanligt nu för tiden startar vi kl. 18.05 vid den
här typen av kvällstävlingar (V5-spel). Kvällens första lopp är Juniorchans där finalen går av stapeln här hos
oss på söndagen under StoChampionatshelgen och bland de tolv främsta som kommer att köra finalen ligger
både Malte Handfast och Victor S Sundgren. Herman Sundbom ligger i skrivandets stund på plats fjorton och
är inte heller långt ifrån att komma in bland de tolv finalisterna. Det är genomgående klart godkänd sportslig
kvalitét på kvällens tävlingar med flertalet ”högpoängare” i loppen och, enligt prognoserna i skrivandets
stund, härligt sommarväder.

After work och Quizkväll på tisdag
På tisdag arrangerar vi också After Work & Quiz med Peter Inhammar. Förutom de fina travtävlingarna blir
det god mat, spännande quiz och härligt umgänge för endast 249 kr/person. Så passa på att ta med dig
arbetskollegorna eller kompisgänget till oss för en helkväll tillsammans.

Boka platser
här

Med stormsteg mot StoChampionatshelgen
Det är bara drygt en månad kvar till StoChampionatet som i år går av stapeln söndag den 24 juli. I
skrivandets stund (efter den fjärde insatsen) kvarstår drygt 650 fyraåriga ston som har möjlighet att anmälas
till uttagningsloppen fredag den 15 juli. Förra året blev det 105 anmälda (nytt rekord) och eftersom det är 72
platser i uttagningsloppen blev det hela 33 ston som inte fick plats. Det är såklart ett angenämt problem att
intresset för vårt klassiska lopp är så stort men samtidigt självklart tråkigt för de som inte är bland de 72
högst seedade. För dessa har vi i år lagt till två extralopp StoChampionats-söndagen där de som inte fick
plats i uttagningsloppen har företräde att starta. Ett initiativ som vi tror och hoppas kommer att vara
uppskattat bland hästägarna och de aktiva.

Axplock V 24
Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock v 24

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 med midnattstrav på
Boden!

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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