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Marc Elias flyttar till Axevalla 

Marc Elias och hans sambo Line Bach Skallberg lämnar Skåne och Jägersro och flyttar till Axevalla i nästa 

vecka. Nu på tisdag den 6 september går flyttlasset och den 12 september börjar Marc arbeta hos Ulf 

Stenströmer med hans unghästar inne på Axevallas stallbacke. De har också med sig sina två egna hästar 

Vincentius och Anice Cake. 

Till intervjun  
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Bra drag i tisdags 

Tisdagens V64-tävlingar blev en sportslig succé för hemmatränarna där åtta av de 11 loppen vanns av 

Axevallahästar. I tur och ordning var dessa: Elva Rapid – Ole Gaute Gudmesatd (Anders Svanstedt), Eau de 

Vie Eagra – Carl Johan Jepson (Eric Martinsson), Lincoln Abe Boko – Hans Crebas, Bys Rosy Nunch – 

Thomas Dalborg, Greenhill’s Dancer – Stefan Persson (Jan Björkqvist), Aniara Sock – Ulf Ohlsson (David 

Persson), Hugo Journey – Ville Karhulahti, och Ariane Summit – Carl Johan Jepson (David Persson). 

Arrangörsmässigt blev också tisdagen mycket lyckad och för första gången på länge var det mycket folk på 

restaurangen (ca 200 personer). Det är ingen hemlighet att det har varit svårt gällande bokningsläget på 

restaurangen efter att vi åter öppnade efter pandemin men förhoppningsvis lättar det upp och fler och fler 

upptäcker vår nya restauratör Mattias Mat. Det finns fortfarande inte underlag för att ha restaurangen 

öppen alla tävlingsdagar men vår förhoppning är att även det ska ändras och att den ska vara öppen 

samtliga tävlingsdagar i framtiden. På tisdag bjuder vi på kaffe och kaka i publikhallen och vill man äta går 

man med fördel till Travföreningens lokal i början av upploppet där det serveras enklare förtäring eller till 

Stallcaféet Gunghästen på stallbacken. 

Photoshots  
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Övrigt i tisdags 

I tisdags arrangerade vi även de två första avdelningarna i Nordiskt Mästerskap för amatörkuskar (lopp 1 och 

3) som gick till Ole Gaute Gudmestad (Norge) och Jani Suonperä (Finland). Vi hade också regionens tre 

elithandbollsklubbar på plats (Skara HF, Skövde HF och IFK Skövde) på plats som en kick-off inför säsongen 

och i det prestigefyllda tandemracet efter lopp 6 var det Skara HF som drog det längsta strået. 

 

  



 

Höstpremiär för lunch på Pay the Bill 

Tisdag den 20 september är det premiär för lunch i vår restaurang Pay the Bill i regi Mattias Mat. Vår 

restauratör är känd för sina goda luncher och den här dagen serveras en klassisk köttfärslimpa med alla de 

rätta tillbehören. Redan nu är vi glada att se att ett hundratal personer kommer och äter lunch hos oss den 

dagen, så boka din plats redan idag! Större sällskap ringer in sin bokning på 0511-26306. 

Boka bord  
 

 

  

Nya medarbetare på anläggningen 

Då vår anläggningschef Per-Arne Henryson gick i pension efter StoChampionatshelgen och Marika Abelsson 

gått vidare till annat jobb vill vi passa på att hälsa våra tre nya medarbetare på anläggningssidan välkomna 

hit till Axevalla. Patrik Gustafsson tar över som anläggningschef (började redan i början av sommaren) och 

som vaktmästare har Per Uddin och Robin Eriksson börjat (i slutet av sommaren). Dessa tre tillsammans 

med rutinerade Kenth Jung kommer att bli ett bra team som ni säkerligen kommer att stöta på både i den 

dagliga verksamheten och under tävlingsdagar framöver. 
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Axevallaframgångar under uppehållet 

Axevallahästarna går som tåget och det var inte bara under tisdagens tävlingar (segrade i åtta av 11 lopp) 

som det har gått bra. Under perioden 8 juli-28 augusti har Axevallatränarna tagit 51 segrar. Hittills i år har det 

blivit 20 STL-segrar till Axevalla där Ulf Stenströmer är i topp med 7 segrar tätt följd av Sofia Aronsson på 6 

STL-segrar. Där bakom finns Eric Martinsson och Hans Crebas på 2 STL-segrar vardera och Anders 

Svanstedt, Jesper Rydberg och Patrik Pettersson som har vunnit ett STL-lopp var. Det är bara Solvalla och 

Jägersro av samtliga banor som har fler STL-segrar än Axevalla hittills i år. 

 

  

 

 

Axplock vecka 35 

En mycket bra vecka för Axevallatränarna. Som 

ovan nämnts vanns åtta av de 11 loppen här 

hemma i tisdags av hemmahästar och på bortaplan 

har det blivit fem Axevallasegrar den gångna 

veckan. 

Axplock V 35  
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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 helgens tävlingar med Svenskt Travderby 

på Jägersro! 

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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