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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Bara två veckor kvar 

Med bara två veckor kvar innan årets StoChampionatshelg drar i gång är det såklart fullt ös på kontoret och 

på anläggningen. Det är väldigt mycket som ska förberedas och även kollas upp nu när vi äntligen kan hälsa 

publiken välkomna tillbaka igen. Missa inte att boka någon av de olika biljetterna vi erbjuder här: 

Biljetter  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/C1fHjO6OCEe4Nq7MAJiYGQ/a/CKt_QW4SKE2IT9ct6Xmdvw/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/IrgldQnem0iwEq7MAJiYGQ/a/LNnVjFxhz02p19moyr7-nw/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/yaTp3fJbeEeDeK7MAJiYGQ/a/5bDnQHI_JUqZogDl20rweQ/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/srwKjT2_6k60Pa7MAJiYGQ/a/MTgqOY9HHUK7hnKMuEfhSA/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/qezn1YQxW06ae67MAJiYGQ/a/4aSRimGVoUCbbJq4cnh3Sw/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/C1fHjO6OCEe4Nq7MAJiYGQ/a/pBUMNeuOcEm1FuZ9CfN2Wg/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA


 

Fina Axevallaframgångar på Halmstad 

Axevallatränarna tog för sig rejält under Halmstads Sprintermästartorsdag igår kväll där Josefine Ivehags 

Chablis Ribb (Magnus A Djuse) var först ut genom att skrällvinna V75-5 (200.000 kr) efter segerreceptet 

spets och slut. Här avslutade Ulf Stenströmers Honfleur Mearas sylvasst till andraplatsen efter en sen lucka. 

I loppet efter, V75-6, ledde Eric Martinssons Parfait A.F. runt om (110.000 kr) tillsammans med Carl Johan 

Jepson och stallets Fluttershy A.F. fullbordade en stalldubbel genom att spurta in som tvåa. I morgon 

(lördag) fortsätter travfesten i Halmstad med STL/V75-tävlingar där det är massor av Axevallahästar som 

provar lyckan. Se rubriken ”Axevallahästar som startar i helgen” här i nyhetsbrevet för att följa vilka det är. 

 

  



 

På måndag är det dags 

På måndag är det anmälningar till uttagningsloppen StoChampionatet som går av stapeln fredag den 15 juli. 

I skrivandets stund (fredag f.m.) är det 75 anmälda och det blir mycket spännande att se på måndag morgon 

kl. 09.00 hur många som till slut anmäls. Som vi har vidrört tidigare så är det de 72 högst seedade fyraåriga 

stona som får plats i uttagningsloppen och som där kämpar om de tolv platserna i finalen. Förra året blev det 

105 anmälda (33 tvångsstrukna) vilket var nytt rekord och känslan är att det kan bli ännu fler anmälda i år. 

Därför känns det extra bra att vi från och med i år erbjuder två bonuslopp under StoChampionats-söndagen 

med företräde för de som inte fick plats i uttagningsloppen.  

 

Anmälningslistan till uttagningsloppen följer man här: 

Anmälningar  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/F9he1dNSdE-m2q7MAJiYGQ/a/bk5Ggvvdx02Bi4cszspomA/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA


 

StoChampionatet genom tiderna 

Sedan en tid tillbaka föräras gamla StoChampionatsvinnare med ett eget lopp här på Axevalla samtliga 

tävlingsdagar förutom lunchtrav. Snart är det dags för StoChampionatshelgen och givetvis är de tre dagarna 

vikta för våra tre hemmasegrare genom åren: Pay the Bill, Kristina Palema och Emilie Palema. Här får ni ett 

smakprov – den första hemmahästen som vann vårt klassiska lopp – Pay the Bill och Sven Gunnar 

Andersson 1984. 

 

StoChampionatet 1984 

 

Segrare: Pay the Bill - Sven-Gunnar Andersson 

Ägare: Jern, Cheadle, Olsson 

Uppfödare: Karlsson Anders G, Skövde 

Stam: Quick Pay-Rimmilli Truck 

Segertid: 1.17,2/2640m autostart. 

Vinnarodds: 15,66 

Segerpremie: 278.260 kr. 



 

1984 kördes både ordinarie kval och extrakval till StoChampionatet där Pay the Bill och Sven-Gunnar 

Andersson kvalade in genom extrakvalen och tillhörde sedan inte de mest betrodda i finalen. I finalen 

startade Pay the Bill med bakspår men Sven-Gunnar serverade Quick Pay-dottern ett fint lopp i tredje par 

utvändigt och gick med i attackerna ut på den sista bortre långsidan. Upploppsduellen mellan Pay the Bill och 

Frida Major var helt i publikens smak där Pay the Bill drog det längsta strået och därmed var den första 

hemmasegern i StoChampionatet ett faktum. 

 

  

 

 

Axplock V 27 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 27  
 

  

 

 

Månadens häst juni 

Månadens häst för juni månad blev Draupner, 

tränad av Jesper Rydberg och ägd av Easy KB. 

Draupner har utvecklats mycket på slutet och får 

utmärkelsen i första hand för den imponerande 

STL-segern på Mantorp i början av juni.  

Foto: TR Bild 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/8KT5lv3SIkWxAa7MAJiYGQ/a/gF2i0V61Yk-27SxyPJSGHQ/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA


 

Vill du veta mer? 

Kontakta ditt lokala ombud eller ring 0775-88 88 88 för mer information. 

 

  



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 Halmstadtravet! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/W7ORmwScg0eic67MAJiYGQ/a/1ZByqNhiKE2-pcMir0xmeQ/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/W7ORmwScg0eic67MAJiYGQ/a/1ZByqNhiKE2-pcMir0xmeQ/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/b6rfXIpb7E6sl67MAJiYGQ/a/Dt534z_5OEW_LbmCcyjHxA/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
https://travsport.customer.eclub.se/link/b6rfXIpb7E6sl67MAJiYGQ/a/Dt534z_5OEW_LbmCcyjHxA/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA


 

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  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/842Pn89ZLU-UR67MAJiYGQ/a/lO9gZel5VU2EcH2IijkCNA/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
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https://travsport.customer.eclub.se/link/koB_qDuDLkuK367MAJiYGQ/a/LwJQfxtv302NNu5xSoP36Q/yrOUwg9t5kmwO67MAGIAQw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9jHndXyhWkiV6K7MALmLAA
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