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Ullbergs i tisdags
Den trettioandra upplagan av Johan Ullbergs Minneslopp som gick av stapeln i tisdags gick till Heart of Steel
och Peter Untersteiner. Johan Untersteiner tränar åttaåringen som ägs av Merwestaal Moerdijk BN,
Nederländerna som därmed tog en inteckning i den värdefulla Silverskålen som är hederspris. Johan
Untersteiner tränar även tvåan i mål, Adde S.H. som utmanade om segern hela upploppet trots att han fick
vandra utvändigt om ledande Heart of Steel hela vägen. För övrigt var det mycket Färjestad den här kvällen
då Björn Goop tog en trippelseger med egentränade hästar och Erik Berglöf och Petter Karlsson en
dubbelseger. Hemmalaget tog två segrar: Valborg Kvick – Malte Handfast (Fredrik Berg) och Atlanta Express
– Carl Johan Jepson (Josefine Ivehag). Josefine Ivehag går mot sitt bästa år hittills som tränare och ståtar i
skrivandets stund med 14 segrar till stallet och drygt 1,1 miljoner kr inkört. Även Fredrik Berg har redan nu

slagit sina tidigare siffror och stallet har hittills i år tagit 10 segrar och kört in drygt en halv miljon. ”Junioren”
Malte Handfast (fyllde 18 år för två månader sedan) har på 58 starter (i skrivandets stund) vunnit 10, varit
tvåa 12 gånger och trea åtta gånger och hittills kört in drygt 375.000 kr i år. Snacka om rivstart på
kuskkarriären.

Photoshots

Tävlingarna på tisdag
På tisdag är vi saxbana mot Eskilstuna som arrangerar V64-spel. Vi själva har nio lopp på programmet och
temat för kvällen är After Work & Quiz med Peter Inhammar på restaurangen. Det blir alltså skön musik med
goa frågor och god mat för endast 249 kr/person. Restaurangen serverar helstekt fläskfilé med pepparsås,
potatisgratäng samt lökfrästa haricots verts och bokar gör man enklast via vår hemsida. Mer info finns på
sidan 8 i kvällens program. Vill man inte boka bord på restaurangen kan man med fördel sitta i vår Lounge på
samma våningsplan med perfekt utsikt över upploppet. Där serveras enklare förtäring och dryck och det är
drop-in som gäller. Julbord på AxevallaJulbord på AxevallaJulbord på Axevalla

Julbord på Axevalla

Njut av julens alla läckerheter då vår restauratör Mattiasmat dukar upp med klassiska favoriter, godsaker och
delikatesser under våra tre julbord. Aktuella datum är: lördag 26/11 (trubadurafton), tisdag 6/12 och tisdag
13/12. Priset är 495 kr/person och bokning sker enklast via vår hemsida.

Quizkväll på tisdag 25/10

Du missar väl inte vår After Work med Quiz på tisdag? Peter Inhammar levererar spännande quiz,
restaurangen serverar en härlig fläskfilé med potatisgratäng och som vanligt är vår nya lounge uppe i
restaurangen öppen för den som bara vill ta sig något gott att dricka eller en korv med bröd.
Nio lopp står på programmet och första start är 18.05.
Varmt välkomna!

Boka här

Axplock vecka 42
Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat
på bortaplan den senaste veckan.

Axplock V 42

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

In och ut på träningslistorna
Här redovisar vi förändringar på våra A-tränares träningslistor mellan 220801-221021. Följ länken nedan för
att läsa hela artikeln.

Listförändringar

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 Jägersro!

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

