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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Trettioandra upplagan av Ullbergs 

På tisdag arrangerar vi fina V64-tävlingar med Ullbergs Minne som kvällens absoluta clou. Johan Ullbergs 

Minne är ett av våra profillopp och har körts sedan 1991 då Axevallaprofilen Indian Hej tog hem den första 

upplagan. Genom åren har vi sett vinnare som bland annat: Atom Knight, Copiad, Super Photo Kosmos, 

Pastore Bob, hemmaprofilerna Fridhems Ambra, G.H.Nemo och förra årets vinnare Handsome Brad vars 

segerfoto från Ullbergs förra året pryder kvällens programomslag. Loppet körs för att hedra Västergötlands 

Travsällskaps första ordförande Johan Ullberg på Lassegården i Öttum. Familjen Ullberg har skänkt en 

värdefull silverskål som vandringspris och loppet ska vinnas tre gånger av samma ägare för att den ska bli 

ständig egendom. 
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Boka bord  
 

 

  

 

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  
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Unico Broline fortsätter att imponera 

Sofia Aronssons stjärna Unico Broline fortsätter att gå från klarhet till klarhet. I lördags slutade han tvåa i 

Svenskt Mästerskap på Åby bakom Brother Bill men före Don Fanucci Zet och visade ännu en gång att han 

klarar att tampas med de bästa. Han har tjänat drygt 1,3 miljoner kr hittills i år och segrat i åtta av sina 13 

starter varav fem av dessa segrar är STL-lopp. 

 

  



 

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  
 

 

  

Tävlingsplaneringen 2023 

Vi är i slutskedet av arbetet för Svensk Travsports tävlingsschema nästa år och inom ett par veckor bör det 

slutliga tävlingsschemat kunna publiceras. Den totala tävlingsvolymen kommer att sänkas med ca 6 % vilket 

innebär en bantad tävlingskalender från 878 tävlingsdagar i år till 825 tävlingsdagar nästa år. Ungefär hälften 

av dessa är Solvallas fredagsluncher och resterande tas från övriga banor och för Axevallas del innebär det 

att vi går från 42 tävlingsdagar de senaste två åren till 41 nästa år. Vi kommer som det ser ut just nu, precis 

som vi vill, mestadels att tävla på tisdagar (26) med reservation för att det fortfarande kan bli små justeringar 

i tävlingsschemat. Vår STL-dag som tidigare mestadels har legat i slutet av februari går nästa år av stapeln 
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lördag 15 april vilket vi bara ser som positivt. Våra två V75-dagar under StoChampionatshelgen ligger 

självklart kvar liksom den på Nyårsafton med Sylvesterloppet. 

 

  

 

Sylvesterloppet 

Apropå Nyårsafton och Sylvesterloppet så ändrar som vi tidigare berättat lite i propositionen i år. Detta då 

Nyårsafton ligger på en lördag och vi arrangerar en ordinarie STL-omgång med ordinarie STL-klasser 

(Gulddivisionen utgår). För att inte krocka med de ordinarie STL-klasserna ser årets proposition ut så här: 3-

åriga och äldre lägst 200.001 kr. 2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 640.001 kr, 40 m vid 1 440.001 kr. 

Förstapriset är garanterat till minst 500.000 kr men kommer i praktiken att bli högre då de prismedel som inte 

går ut våra tävlingsdagar fram till dess läggs in i potten. Förra året slutade förstapriset på 537.629 kr och allt 

tyder på att årets förstapris kommer att bli högre än så. 

 

  



 

 

  



 

 

Axplock vecka 41 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan den senaste veckan. 

Axplock V 41  
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Vill du veta mer? 

Kontakta ditt lokala ombud eller ring 0775-88 88 88 för mer information. 

 

  



Prisutdelningarna flyttar in 

Nu när hösten är här så flyttar vi från och med tävlingarna nu på tisdag (precis som de senaste åren) in 

prisutdelningar och ceremonier till scenen i publikhallen. 

 

  

 

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 tävlingar på Solänget! 

Köp din andel 
här  
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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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