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Anmälningar till StoChampionatet 2024
Ett datum man inte får missa som uppfödare, ägare och tränare är nästa fredag den 30 september. Det är
sista dagen att anmäla sitt tvååriga sto till StoChampionatet 2024. Man anmäler enkelt via sitt konto hos
Svensk Travsport eller genom att kontakta oss på Axevalla.

Tävlingarna i tisdags
Under lunchtävlingarna i tisdags vanns fyra av de åtta loppen av Axevallahästar. Josefine Ivehag tog en
dubbelseger genom Stommens Erik och Titan Tilly (Stefan Persson körde båda). Stefan körde också Danilo
H.B. åt Eric Martinsson som imponerade stort när han vann lopp 4 på fina 13,2/2140a efter ett lopp
mestadels utvändigt ledaren. Dessutom vann Robin Andersson i tävlingsdebuten för Sriracha (Kenneth
Dahlberg).

Unico Broline
Sofia Aronssons härliga Unico Broline fortsätter att imponera. I lördags var han ute i Gulddivisionen för andra
gången hittills i karriären och trots att han började från spår 11 bakom bilen krossade han de tuffa
konkurrenterna i spurten när han vann Uno Sweds Minneslopp på Färjestad. Segertiden blev fina 11,4/2140a
och förstapriset var 150.000 kr. Det var sexåringens femte STL-seger hittills i år och Stall Sofia Aronssons
sjunde. Han har hittills i år vunnit åtta av sina 12 lopp och tjänat över en miljon kr. Spännande fortsättning lär
följa.

Count’s Pride Pokalen till Anders Svanstedt
Anders Svanstedt hade en fin kväll under Åbys V86Xpress tävlingar i onsdags. Först segrade J.S.Peaky
Blinders på fina 13,7/2660 i lopp 5. Sedan imponerade hans treåring Combat Fighter stort när han segrade i
Count’s Pride Pokalen på 12,9/2140a med 100.000 kr till vinnaren.

After Trot
Fredag den 30 september arrangerar vi V86Xpress tillsammans med Bollnäs och då kommer vi även att ha
After Trot på restaurangen. Konceptet är Mexikansk buffé, spännande travlopp och efter sista loppet öppnar
vi upp dansgolvet och lämnar över till DJ Robin Nilsson och After Trot. Självklart är baren öppen till sent.
Bokning sker enklast på vår hemsida.

Boka bord

Axplock vecka 38
Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat
på bortaplan den gångna veckan.

Axplock V 38

Vill du veta mer?
Kontakta ditt lokala ombud eller ring 0775-88 88 88 för mer information.

På fredag startar Oddsjakten
Höstens omgång av oddsjakten startar nu på fredag den 30 september och löper hela hösten och vintern
med final på Nyårsafton. Fina priser utlovas och som vanligt gäller det att få in så många vinnare som möjligt
(poäng efter vinnarodds). Precis som i våras måste man vara på plats för att deltaga och eftersom den här
omgången innefattar fler tävlingsdagar så kommer tävlingen också bli mer utslagsgivande och
förhoppningsvis med ännu fler deltagare. Mer info om upplägg och regler finns i våra travprogram.

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 Solvalla!

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

