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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

På tisdag är dags för V64-tävlingar igen här på Axevalla efter tre raka tisdagar där vi varit saxbana och 

arrangerat V5-spel. Kvällens tävlingar innehåller 11 lopp med bra sportslig kvalitet och flera V75-bekantingar 

i startlistorna. Bland annat kör vi den sjätte och sista omgången av Treåringarnas Höstserie (lopp 5) som har 

samlat åtta fina treåringar till start. Finalen går av stapeln tisdag den 13 december där de 12 treåringar som 

har tjänat mest pengar i de sex försöksomgångarna är kvalificerade. Den tävlingsdagen kör vi även anrika 

Silverstoet för de tvååriga stona. 

Boka bord  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/nmbt10-QukmwQq9KAKqXmg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7oK5lSwkxkGWaq9KAL89wg
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Tävlingarna i tisdags 

Vi noterar att fyra av de nio loppen i tisdags gick till Axevalla. Marc Elias tog sin första seger på sin nya 

hemmabana när hans och sambon Line Bach Skallbergs Vincentius vann lopp 1 trots startgalopp. Pär 

Hedberg fick en tränarseger genom Meryl Streep Boko (Anton Knutsson) i lopp 5. Eric Martinssons Stepping 

Dreamboy tog årets sjunde seger och tredje raka tillsammans med Carl Johan Jepson i lopp 6. Malte 

Handfast tog sin elfte årsseger med Yagger Millpond i kvällens sista lopp. Snacka om rivstart på 

kuskkarriären för artonåriga Malte och det värmde säkert lite extra att det är Maltes farbror, Per Jonsson, 

som tränar femåringen. 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/yboiA5ltz0CjNq9KAK7NqA/a/-PUBzJJYcUaoDtQowN9hVw/nmbt10-QukmwQq9KAKqXmg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7oK5lSwkxkGWaq9KAL89wg?version=v2


 

Boka julbord på Axevalla 



Julen närmar sig med stormsteg och det börjar bli dags att boka julbord för er som inte har gjord det ännu. 

Här på Axevalla har vi julbord tre tävlingsdagar: lördag 26/11 (trubadurafton), tisdag 6/12 och tisdag 13/12. 

Njut av julens alla läckerheter som vår restauratör Mattias Mat dukar upp för endast 495 kr/person. Boka 

enklast på www.axevalla.se 

 

  

 

 

Axplock vecka 45 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan den senaste veckan. 

Axplock V 45  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/yd6-U_h80katZq9KAK7NqA/a/jNGuh48aVkCTeIKRq4FJiw/nmbt10-QukmwQq9KAKqXmg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7oK5lSwkxkGWaq9KAL89wg?version=v2


 

Hästägarkväll 



Temat på tisdag går i hästägarnas tecken och hela restaurangen är avdelad för ändamålet. Gästerna 

välkomnas med fördrink, mingel och fotografering innan kvällens konferencier Björn ”Bernie” Norén tar över 

rodret och styr tillställningen. Bland annat blir det voljockslotteri där alla bokade bord har en startande hästs 

nummerbricka. Vinner hästen så vinner också bordet fina priser. Det blir också speltips från scenen i 

restaurangen och självklart kommer ”Bernie” att presentera och informera om de andelshästar som finns till 

försäljning under kvällen. Bokning sker lättast via vår hemsida och mer info finns på sidorna 6 och 7 i 

travprogrammet. 

Restaurangen serverar flankstek med potatisgratäng och rostad vitlökssky. 

Boka här  
 

 

  

 

Dags för Mustaschkampen! 

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 Eskilstuna! 

Köp din andel 
här  
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Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

FÖLJ OSS 
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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  
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