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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Hästägarepokalen i morgon 

Våra tävlingar i morgon kväll innehåller många sportsliga godbitar med Hästägarepokalen – Axevalla 

Travförenings lopp och Lassagårdspokalen som kvällens clou. Hästägarepokalen har körts sedan 1984 och 

har sett många fina vinnare genom åren. Årets upplaga är sportsligt riktigt vass med många bra hästar på 

båda volterna. Årets upplaga av Lassagårdspokalen (för Axevallatränade treåriga hästar) ser Anders 

Svanstedts Combat Fighter som favorit men det finns flera treåringar på väg uppåt i karriären som lurar i 

vassen. 
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Axevalla Travförenings dag 

Tävlingarna går i Axevalla Travförenings tecken vilket har blivit en tradition just den här lördagskvällen i slutet 

av november varje år. De bjuder sina medlemmar på jultallrik på restaurangen under kvällen och de bjuder 

även ägarna (två personer) till deltagarna i Hästägarepokalen. De har även sålt sex av kvällens lopp till 

sponsorer. Vi på Axevalla Travförening innefattar Axevallas B-tränare, hästägare och damklubb och vi på 

Axevalla är väldigt måna om det fina samarbete som vi har. Tillsammans för vi Axevalla framåt. 

 

  



 

Hästägarkvällen 

Förra tävlingsdagen, tisdag 15 november, när vi hade hästägarkvällen blev lyckad. Omkring 100 av 

Axevallas hästägare åt gott och trivdes på restaurangen där Björn ”Bernie” Norén höll i trådarna förträffligt. 

Hela sju av de 11 loppen under kvällen gick till Axevalla: New Frisiana – Hans Crebas, Obama Zon – Björn 

Goop (Magnus Jernemyr), Henry Palema – Hans Crebas, Our Pearl – Björn Goop (Ulf Stenströmer), Dats So 

Cool – Carl Johan Jepson (Eric Martinsson) och Cayucos -  Jan Henriksson. 

 

  



 

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 46-47 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan 11 nov – 

22 nov 

Axplock V 46-
47  
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Slutspurt 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  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/Qf2hXTIQNEWIGq9YAJR8fQ/a/x7kuvwO4W0am0IQ5Sr878Q/GC96fnibakGmxq9WANsYkg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sauBQ0nHKU6R_a9YAKTt_g


 



Boka 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 Solvalla! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar på bortaplan i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  
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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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