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Tävlingarna i fredags med After Trot
Fredagens V86-Xpresstävlingar (där vi delade tävlingskvällen med Bollnäs) blev en mycket lyckad
tillställning. Fina segrar till hemmalaget blev det för Our Pearl - Björn Goop (Ulf Stenströmer), Boss Design Anders Svanstedt och Draupner - Linda Sedström (Jesper Rydberg). Många glada ägare var på plats för att
fira sina hästars framgångar vilket vi såklart alltid tycker är roligt. Både stallbacken och publikplats hade
mycket bra stämning under kvällen.
Förutom välfyllda och fina lopp arrangerade vi även After Trot med DJ och dansgolv i restaurangen efter
tävlingarna så att de som ville fortsätta fredagsfesten hos oss eller bara stanna kvar på en drink och lite gött
snack kunde göra det. Vi är väldigt glada att över 200 restauranggäster valde att komma till oss och njuta av

den Mexikanska buffén och den fina sporten!
På tisdag den 11 oktober arrangerar vi breddtrav med nio lopp på programmet, missa inte ett besök hos oss
då! På tisdag är det även fri entré.

Photoshots

Skötarhjälpen
Är du tränare och behöver extrahjälp av en hästskötare en tävlingsdag på Axevalla? Eller är du hästskötare
och vill anmäla dig som tillgänglig? Läs mer via länken nedan!
Det har blivit alltmer utmanande för travtränarna att hitta personal. För att underlätta för dem och minska
arbetsbelastningen för personalen i travstall erbjuder vi kontaktuppgifter till utselningsskötare som tränarna
kan anlita under tävlingsdagarna.

Skötarhjälpen

Positiva siffror för Axevalla i senaste Pegasus
Sedan några år tillbaka har Svensk Travsport arbetat med Pegasus, ett antal mätpunkter med mål för
sporten och rekrytering. Man kan följa utfallen varje månad på travsport.se och vår gemensamma målbild är
att öka intresset för travsporten.
För vår del här på Axevalla så har vi haft mätetalen i Pegasus som en del i vår verksamhetsplan, att vi lokalt
skall stärka sporten och öka rekryteringen. Det finns 13 mätpunkter där storbanor är en kategori,
mellanbanor en och säsongsbanor en. När vi började med detta arbete i slutet av 2018 så låg vi till största
del i mitten av ”tabellen” för mellanbanorna över dessa mätpunkter.
När vi nu tittar hur det ser ut i den senaste rapporten som kom sista september så ligger vi i topp tre i nio av
13 mätpunkter, varav vi i sju av dessa ligger allra högst upp bland mellanbanorna. Det är en väldigt bra resa
vi gjort tillsammans, en resa som stärker travsporten i vår region. Våra aktiva är i högsta grad delaktiga i
detta utfall. Ser man till antal STL-segrar så har Axevallatränare tagit 23 segrar, det är bara Solvallas och
Jägersros tränare som tagit fler.
Tittar man även på antal hästar i träning så har vi ökat antalet under året och nu passerat Halmstad vilket gör
oss till största banan i regionen i det avseendet. Det är ytterligare ett bevis på att vi gemensamt stärker
sporten här på Axevalla.
Så jag är oerhört glad och stolt över vilken fantastisk resa vi gjort tillsammans. Tack till alla som kämpar på i
vardagen och jag hoppas att vi fortsätter det fina arbetet och stärker vår position ytterligare!
-Roger Moström, VD

Familjekväll med spökvandring 1 november
Den 1 november är det Axevalla Travskolas tur att ta över spakarna. De arrangerar en familjekväll med bland
annat spökvandring, teckningstävling och barnbio. Som brukligt för årstiden så är det Halloweentema på
kvällen och mycket finns att hitta på för hela familjen.

Boka bord

Månadens Häst
Månadens häst i september 2022 blev Stepping
Dreamgirl. Hästen tränas av Eric Martinsson, sköts
om av Julien Fontaine och är både uppfödd och
ägd av Stall Stepping.

Månadens
Häst

Axplock vecka 39-40
Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat
på bortaplan desenaste två veckorna.

Axplock V 3940

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

Den 18 oktober serverar restaurang Pay the bill en härlig schnitzel med alla de rätta tillbehören!

Boka bord

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 SM-tävlingar på Åby!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen
Bevaka
Hemmalaget

KONTAKTA OSS

FÖLJ 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.
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