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Familjekväll på Axevalla
På tisdag tar Axevalla Travskola över rodret för tävlingsdagen här på Axevalla. Det blir en spöklik kväll med
roliga aktiviteter för hela familjen på publikplats. Bland annat blir det spökvandring, barnbio, målartävling för
barnen och tipspromenad, allt i Halloweens tecken. Travskolan har sålt alla kvällens lopp till sponsorer och
intäkterna går såklart oavkortat till deras verksamhet. Kvällens defileringar leds av ekipage från Travskolan
som också det ingår i paketet där varje sponsor har ett eget lopp och sponsrar en egen ponny. Under kvällen
avtackas också en av Axevallas stora trotjänare. Efter 12 år i Axevalla Travskolas tjänst är det dags för

ponnyn Magic att pensioneras. Otaliga är de aktiviteter, kurser och tävlingar som Magic har deltagit i genom
åren och alla barn, och även vuxna, som har fått upp ögonen för ponny- och travsporten genom hans
förtjänst är otaliga. På 77 starter vann han 11 lopp och var tvåa och trea 20 gånger. Efter lopp 6 ikväll sker
avtackningen och överlämningen till den nya ägaren som känner honom väl efter många år i Travskolans
verksamhet.

Boka bord

Avtackning av Magic
Under tävlingarna på tisdag avtackas också en av Axevallas stora trotjänare. Efter 12 år i Axevalla
Travskolas tjänst är det dags för ponnyn Magic att pensioneras. Otaliga är de aktiviteter, kurser och tävlingar
som Magic har deltagit i genom åren och alla barn, och även vuxna, som har fått upp ögonen för ponny- och
travsporten genom hans förtjänst är otaliga. På 77 starter vann han 11 lopp och var tvåa och trea 20 gånger.
Efter lopp 6 ikväll sker avtackningen och överlämningen till den nya ägaren som känner honom väl efter
många år i Travskolans verksamhet.

Skaraborgs bästa och mest prisvärda julbord!?

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.

Förra tävlingsdagen
Temat i tisdags med After Work och musikquiz lockade ca 70 personer till restaurangen. De fick bland annat
se fyra hemmasegrar under kvällen: Estella Nova – Ville Karhulahtin, Danilo H.B. – Carl Johan Jepson (Eric
Martinsson), Västerbo Olympus – Anders Svanstedt och Loveme’s Delilah – André Eklundh (Björn Norén).

Photoshots

Axplock vecka 43
Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat
på bortaplan den senaste veckan.

Axplock V 43

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

Tävlingskalendern publiceras idag
Idag kl. 12.00 publiceras Svensk Travsports tävlingsschema för 2023. För Axevallas del så har vi som
tidigare nämnts 41 tävlingsdagar och vi är mycket nöjda med helheten. 26 av våra tävlingsdagar är på
tisdagar och precis som de senaste åren har vi fyra STL/V75-dagar. En skillnad gentemot tidigare är att vår
vinteromgång (STL) som tidigare alltid legat i slutet av februari (någon gång i mitten av mars) nästa år går av
stapeln den 15 april. Travsportens tävlingskalender hittas lättast på travsport.se och självklart kommer vi på
Axevalla som vanligt att göra en egen kalender med våra tävlingsdagar som publiceras på vår hemsida och i
våra sociala medier. Detta blir dock först när våra ponnytävlingsdagar är klara, den processen pågår just nu.

Öppet på Axevalla outlet i helgen
I helgen har vår fysiska butik på stallbacken öppet för alla som är sugna på att göra ett fynd! På lördag har vi
öppet mellan kl 10.00-14.00. Välkomna in!

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 Romme!

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.
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