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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

För tredje veckan och tisdagen i rad arrangerar vi på tisdag V5-tävlingar med första start kl. 18.05 och vi har 

nio lopp på programmet. Vi saxar mot Jägersro som kör V64 och är huvudbana och sportsligt har vi fått ihop 

en tilltalande V5-omgång med i stort sett fulla fält. 

Restaurangen serverar gulaschgryta med roastad potatis, boka gör du enklast via länken nedan. 

Boka bord  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/bH7OpMnZ9k-52q9DAK5Ftw/a/wm0xMaTnskOJr7-IsFMQZw/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/qpSIPYMQbUy14K9DAK5Ftw/a/aqDqvSKswUCNzsXWCbhDQg/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/43Y06do6IEKT569DAK5Ftw/a/VArJpEBwmEG8hcxYSHAwzg/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/sbat9i1xC0yLoK9DAK5Ftw/a/WGd3wfU4GUGOTc2szZzAEg/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/r1puugAcIEOQaa9DAK5Ftw/a/LGXDQn9zUE-eqPoumxYVtA/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/bH7OpMnZ9k-52q9DAK5Ftw/a/ZC2RyPVLAU-Wpu9aBCV28g/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ


 

Familjekvällen i tisdags 

Axevalla Travskolas familjekväll med Halloween-tema i tisdags blev väldigt lyckad. Publiksiffran blev 423 

personer vilket är mycket bra i dagens läge en vanlig tisdagskväll. Det var 262 personer som gick travskolans 

formidabla spökvandring och 135 personer deltog i tipspromenaden som travskolan arrangerade. Travskolan 

hade också fixat sponsorer till kvällens lopp där intäkterna oavkortat gick till deras verksamhet. Ett stort tack 

till alla inblandade som gjorde tävlingskvällen så bra. Hela fem av de åtta loppen vanns av Axevallatränare 

(dött lopp lopp 8 så det blev i praktiken sex Axevallasegrar). 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/B8dpl0GiOECfka9DAK5Ftw/a/qOdwx1Pb00WtAgYrDdOH4w/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ


 

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. 

 

  



 



Raoul Engblom tar ut pension 

Från och med den 1 november har 69-åriga Raoul Engblom avslutat sin A-licens som han haft här på 

Axevalla sedan i slutet av 2005. Efter många år på Mantorpstravet och några år i USA kom Raoul hit till 

Axevalla och startade som unghästtränare åt Åke Svanstedt. De senaste åren har han drivit en liten 

verksamhet ihop med familjen och bland annat tagit fram hästar som Breeders’ Crown-vinnaren Manalapan 

(51: 9-4-7, 1.759.467 kr), V75-bekantingen Ad Hoc (64: 12-6-5, 1.436.950 kr) och i år framgångsrika 

treårsstoet Lollo Trot (19: 2-3-1, 518.900 kr) som för övrigt stannar kvar på Axevalla i träning hos Ville 

Karhulahti. Raoul och hans fru Gunilla kommer att dela tiden mellan lägenheten i Florida och huset i 

Kvänum. Axevalla tackar Raoul och Gunilla för tiden här på Axevalla och önskar lycka till med det nya 

”pensionärslivet”. 

 

  

 

 

Axplock vecka 44 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan den senaste veckan. 

Axplock V 44  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/4tzHldzWF0iVZK9DAK5Ftw/a/qWrqmOWZ1UmmW0VNXxeYAw/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ


 

Hästägarkväll på Axevalla 



Tävlingsdagen tisdag den 15 november går i hästägarnas tecken. Hela restaurangen är avdelad för 

ändamålet och det händer en hel del saker under kvällen med allt från fördrink och mingel, vojlockslotteri till 

info- och försäljning av andelshästar. Björn ”Bernie” Norén håller i trådarna som konferencier och bokning 

sker lättast via vår hemsida. 

Boka här  
 

 

  

 

 

Månadens häst oktober 

Ville Karhulahtis Heartbeat Julie blev månadens 

häst här på Axevalla i oktober efter segern under 

Åbys SM-dag med 100.000 kr i förstapris. Grattis till 

hela kretsen kring det fyraåriga stoet. 

Månadens 
Häst  

 

  

 

Dags för Mustaschkampen! 

https://travsport.customer.eclub.se/link/VBAKRkYN40i9i69DAK5Ftw/a/xbrBpx1mVEOzbyiYpI5CTg/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/y9PIjZwgRUmkNq9DAK5Ftw/a/l711bwWNiECdgb-loJzaTA/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/y9PIjZwgRUmkNq9DAK5Ftw/a/l711bwWNiECdgb-loJzaTA/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ


Nu är november här och det är dags att sätta fokus på forskningen kring prostatacancer. Du kan stötta 

Axevallas insamling via länken nedan och hjälpa oss i kampen mot sjukdomen som skördar så många liv 

varje år. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 

Bidra här  
 

 

  

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 Bjerke! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

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  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/lHuzPsIlVkup069DAK5Ftw/a/8pjiR2KJ6Eq30ybhelBgig/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/qPDOMD3Kw0i8J69DAK5Ftw/a/DLiIrk_ygUy5efJyL-MlRw/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/qPDOMD3Kw0i8J69DAK5Ftw/a/DLiIrk_ygUy5efJyL-MlRw/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/2sKklWK-dUe0ra9DAK5Ftw/a/qgGSTgZbYEOeADFK43-5iQ/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/2sKklWK-dUe0ra9DAK5Ftw/a/qgGSTgZbYEOeADFK43-5iQ/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/VYjWBr21mEiGQa9DAK5Ftw/a/TMMqwRCJa0KZ2izwdInXiw/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/FbdAozIcYUOk2q9DAK5Ftw/a/JHao9bmiGUysose-EthSUA/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/cAV1F46GlEuUkK9DAK5Ftw/a/FejdqxFiTECp38wbQycrvg/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/PIj0xFxjZE-YyK9DAK5Ftw/a/-dX1tSll5k2J757tyv5UkQ/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/6k_qJUJW0EysCK9DAK5Ftw/a/N-fMUpuY-UW_7Hzm-9Glag/8soiZFt110aPR69CAN8yYQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/r_r1qws6ykauGq9DAL68wQ


 


