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V64-tävlingar på tisdag
På tisdag arrangerar vi åter V64 med 11 lopp på programmet och första start kl. 18.20. Det är välfyllda lopp
och bra sportslig kvalitét och på restaurangen serveras en klassisk Wallenbergare med potatispuré, skirat
smör samt gröna ärtor, husets smör & bröd samt kaffe & kaka för 249 kr. Även nästa tävlingsdag då vi har
lunchtävlingar, tisdag den 20 september, är restaurangen öppen och erbjuder köttfärslimpa med gräddsås,
rårörda lingon, pressgurka och kokt potatis för 129 kr. Har ni inte provat vår nya restauratör Mattias Mat så är
det dags att göra det nu. Bokning sker enklast via hemsidan (axevalla.se).

Fina siffror för Axevalla
Pegasusrapporten för perioden januari-augusti som kom i söndags är väldigt trevlig läsning för Axevallas del.
I sju av de 13 kategorierna som används som mätområden ligger Axevalla i topp bland mellanbanorna.
Dessa siffror är en del i hur stor andel man har av svensk travsport och hur många tävlingsdagar man blir
tilldelad per år. Är man intresserad av detaljerna i rapporten finns alla siffror på travsport.se.

Ladda för oddsjakten i höst
Vårens populära oddsjakts-tävling kommer att återkomma i ny, mastigare och lite uppdaterad tappning, med
fina priser nu i höst/vinter. Exakt startdatum är inte klart än men håll utkik i våra sociala medier och i
programmet framöver. Tävlingen kommer att löpa över fler tävlingsdagar gentemot senast och även den här
gången måste man vara på plats på Axevalla för att deltaga.

Boka bord på tisdag
Tävlingarna på tisdag är mycket fina, se dem där de är bäst: på plats i vår travrestaurang Pay the Bill!

Boka bord

Premiär för after trot i september
Under StoChampionatshelgen kör vi vår populära after trot i källarbaren. Den 30 september har vi premiär för
After Trot i restaurangen! Efter kvällens sista lopp drar vi igång med DJ Robin Nilsson, dansgolv och bar på
Pay the Bill. Så dra ihop kompisgänget och kör en fredagskväll med trav, god mat och party till sent hos oss!

Månadens häst augusti
Månadens häst i augusti blev Dats So Cool.
Sjuåringen ägs och är uppfödd av Bengt-Göran
Lagestig i Ljungby, tränas av Eric Martinsson och
sköts av Enya Gustafsson. Han tjänade 155.000 kr
i augusti där segern i Silverdivisionen på Rättvik i
början på månaden sticker ut mest.

Månadens
häst

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 borta
plan har det blivit fem Axevallasegrar den gångna
veckan.

Axplock V 36

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 på Hagmyren!

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.

Avregistrering från nyhetsbrev

