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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Nyhetsbrevet tillbaka efter semesteruppehållet 

Höstsäsongen, eller andra halvlek, för oss på Axevalla är inledd och nyhetsbrevet är precis som oss på 

Axevalla tillbaka efter några veckors semester efter StoChampionatshelgen. Vi har 18 tävlingsdagar kvar i år 

med grande finale på Nyårsafton som vanligt. 
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Tävlingarna på tisdag 

Efter det sedvanliga uppehållet efter StoChampionatshelgen rivstartar vi höstsäsongen med en riktigt 

spännande tävlingsdag på tisdag. Förutom att vi arrangerar V64 med fina tävlingar så har vi regionens 

elithandbollslag på plats i en kick-off inför stundande säsong som drar i gång om någon vecka. Dessutom 

avgörs de två första loppen i Nordiskt Mästerskap för amatörkuskar hos oss ikväll där finalloppet går på Åby 

dagen efter, onsdag den 31 augusti. Mer om allt detta nedan. 

 

  



 

Handbollseliten på besök 



Som ovan nämnt har vi på tisdag regionens tre elithandbollslag på plats för en kick-off inför stundande 

säsong. Damerna i Skara HF och Skövde HF har sina första matcher i SHE tisdag den 8 september medan 

herrarna i IFK Skövde HK har säsongens första match i Handbollsligan veckan efter, fredag den 16 

september. De tre lagen tävlar bland annat i ett tandemrace efter lopp 6 och givetvis blir det intervjuer med 

representanter från respektive förening under kvällen om hur de ser på den stundande säsongen. 

 

  

 

Boka bord  
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Nordiskt Mästerskap för amatörkuskar 

Den fyrtionde upplagan av Nordiskt Mästerskap för amatörkuskar inleds med två lopp (lopp 1 och 3) hos oss 

på tisdag för att avslutas med det tredje och sista loppet på Åby dagen efter. Tolv av de bästa 

amatörkuskarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland deltar med tre representanter från varje land. 

Presentation av kuskarna med rutor för poängberäkning finns på sidan 9 i programmet. NM arrangeras som 

vanligt i samarbete med STAR (Sveriges Travamatörers Riksförbund). 

 

  

Tävlingsplanering 2023 

Tävlingsplaneringen för nästa år är precis i uppstartsfasen och i måndags hade vi det första förberedande 

mötet inför höstens planeringsarbete. I grundförslaget från ST ligger det bland annat en bantad 

tävlingskalender från 878 tävlingsdagar i år till 825 tävlingsdagar nästa år (6 %). Ungefär hälften av dessa är 

Solvallas fredagsluncher och resterande tas från övriga banor. För Axevallas del ser det i så fall ut som att vi 

får 41 tävlingsdagar nästa år (42 i år och förra året). Vi lär få tillfälle att återkomma i frågan när processen 

fortlöper under hösten. Den kompletta tävlingskalendern brukar vara färdig att offentliggöras och publiceras i 

slutet av oktober. 

 

  



 

 

Axplock sommar 2022 

Via länken hittar du en kavalkad av alla 

Axevallasegrar på bortaplan under nyhetsbrevets 

”semester”. 

Axplock  

 

  

 

 

Månadens häst juli 

Månadens häst för juli månad blev Calamari, tränad 

av Ulf Stenströmer. Calamari får utmärkelsen i 

första hand för den mycket imponerande segern i 

STL Klass II, final på Eskilstuna i början på 

månaden. 

Månadens 
häst  
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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 Bergsåker! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

 

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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