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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

GS75 på söndag 

Det är dags för den första GS75-omgången här på Axevalla av totalt två under året. Nästa gång iv arrangerar 

GS75 är söndag den 5 juni då vi traditionsenligt kör Guldstoet och Hertiginnan av Västergötland 

Kronprinsessan Victorias Lopp då det förövrigt är jubileum – den trettionde upplagan av loppet. Självklart ska 

vi göra något extra av den dagen och förhoppningsvis är då även pandemin under kontroll så att vi får ta 

emot publik igen utan restriktioner. Sportsligt bjuder vi på en typisk vinteromgång och de sju loppen i GS75-

omgången ser på förhand inte helt lättlösta ut. Potten är dessutom kryddad med 6,7 miljoner kronor extra 

(jackpot) och en potentiell ensam vinnare kan kamma hem 10 miljoner vilket såklart kryddar spelomgången 

lite extra. 

 

  

Justering av söndagens starttider 

Med anledning av Prix d’ Amerique och sändningen därifrån har vi justerat starttiderna i de tre sista loppen 

idag så att ingen ska behöva missa årets stora händelse i Paris. Lopp 8 (GS75-6) kommer att gå kl. 16.40 
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och de två sista GS75-avdelningarna kl. 16.59 respektive kl. 17.18. Totalt blir det således en förskjutning av 

de tre sista loppen med ca 10 minuter gentemot en normal GS75-omgång. 

 

  



 

 

  



 

 

Axplock vecka 3-4 2022 

Axevallahästar som segrat på bortaplan de senaste 

veckorna. 

Axplock  

 

  

 

V65-tävlingarna i fredags 

Under våra V65-tävlingar förra fredagen vanns hela sex av de åtta loppen av hemmahästar: Flap Setting – 

Ulf Ohlsson (Ulf Stenströmer), Happy Selfie – Thomas Dalborg (Anna Forssell), Titan Tilly - Carl Johan 

Jepson (Josefine Ivehag), Jane Attack – Hans Crebas, Tresexton – Stefan Persson (Rigmor Jakobsson), 

Mirakel Håleryd – Stefan Persson (Åke Barkmark). Det är också dessa sex vinnarna som pryder söndagens 

programomslag. 

Photoshots 
21/1  
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StoChampionatet genom tiderna 

Med början i söndagens program kommer vi att rubricera ett lopp och presentera våra segrare i 

StoChampionatet genom tiderna. Vi börjar med den allra första, Goldhook, som segrade i den första 

upplagan 1969 tillsammans med sin tränare Gösta Nordin. Dagens fjärde lopp är alltså Goldhooks lopp och 

under loppet finns också en inforuta om den första segraren i StoChampionatet. 

 

  

 

Axevallas travgala 2022 

Årets gala för prestationerna under 2021 kommer att gå av stapeln lördag den 19 februari. P.g.a. rådande 

pandemiläge och de restriktioner som föreligger blir den även i år digitalt format, precis som flera andra 

travbanors galor och den stora hästgalan. Den kommer att sändas på vår Facebook-sida 

www.facebook.com/axevalla lördag 19 februari med start kl. 19.30. Mer info om upplägget kommer inom det 

närmaste. 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar på Östersund! 



Köp din andel 
här  

 

 

  

 

 

 

Axevallahästar som startar i helgen 
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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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