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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

December är vår tävlingstätaste månad ihop med juli med hela fem tävlingsdagar. På tisdag har vi åtta lopp 

och huvudspelet är V5 då vi är saxbana mot Eskilstuna som arrangerar V64-spel. Nästa tävlingsdag är tisdag 

den 13 december då vi kör Silverstoet och finalen i Treåringarnas Höstserie. Då serveras även årets sista 

julbord på restaurangen. Sedan har vi lunchtävlingar torsdag den 22 december innan det är dags för Grande 

Finale på Nyårsafton med Winter Burst-finalen, megajackpot på V75 och Sylvesterloppet som dagens 

sportsliga clou. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw
https://travsport.customer.eclub.se/link/TeEeKfKpWEW0iK9fAKQnKg/a/xonqq9jj6EWKj0mXmdzGxg/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw
https://travsport.customer.eclub.se/link/pjuXpT5uzES1rK9fAKQnKg/a/fbVJOdLXIUuICSxLiszfLg/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw
https://travsport.customer.eclub.se/link/lT8xj8apeU2_Ca9fAKQnKg/a/HqriJnPs10Wjh8tXmtEXQg/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw
https://travsport.customer.eclub.se/link/ZFsobZ-AEUG2N69fAKQnKg/a/yrmyrK8a4EKNm42jc4CwWg/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw
https://travsport.customer.eclub.se/link/TeEeKfKpWEW0iK9fAKQnKg/a/g2q4dJe0WEGvr4VXowmcoQ/-6YQ1QsZtEuHXa9fAJ7rKQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/rNT9PMQ4CkaiW69fALSgfw


 

Fullt ös i lördags 

Hästägareföreningens kväll i lördags blev en trevlig tillställning med runt 200 gäster på restaurangen som åt 

säsongens första julbord. I deras eget lopp, Hästägarepokalen, blev det hemmaseger genom Anders 

Svanstedts J.S.Peaky Blinders, för dagen körd av Carl Johan Jepson. Sin vana trogen avslutade fyraåringen 

rejält och hann fram i god tid före mållinjen trots att ledaren (Explosivelove A.F.) ryckte åt sig en ledning som 

såg ointaglig ut i slutsvängen. Anders vann även kvällens andra profillopp, Lassagårdspokalen, med Combat 

Fighter som även han kördes av Carl Johan Jepson som vann fyra lopp innan kvällen var till ända. Anders 

Svanstedt får dock dela epitetet kvällens man med David Persson som tog en trippelseger som tränare: 

Sandokan – Emilia Leo, El Greco – Emilia Leo och Yours to Keep – Emila Leo. Hela sju av de nio loppen 

vanns av Axevallahästar. 

 

  



 

Boka julbord på Axevalla 



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

Här på Axevalla har vi två tävlingsdagar med julbord kvar: 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 

 

  

 

 

Photoshots 1 december 

Vädret bjöd på en något dimmig tillställning när vi 

arrangerade lunchtrav under decembers första dag. 

Hemmaseger blev det för Fluttershy A.F. - Dwight 

Pieters (Eric Martinsson), Muscle Lane - Peter 

Ingves (Anders Svanstedt) och Laurentius Valiant - 

Jan Henriksson (Sofia Aronsson). Alla bilder: MVA 

Foto. 

Photoshots  
 

  

 

 

Axplock vecka 47-48 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan 23 

november – 1 december 

Axplock V 47-
48  
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Dags att slå på skorna 

Torsdag 1 december börjar årets generella barfotaförbud att gälla på alla landets travbanor. Från och med 1 

mars 2023 är det åter fri balans. För tvååriga hästar gäller barfotaförbudet självklart fortfarande året runt. 

 

Definitionen av vad som är ett godkänt beslag under perioden är den samma som tidigare, alltså att det ska 

vara: en sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis 

päronsko, flappsko eller tåöppen sko. Plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt. 

 

  



 

Nyårsfesten 



Passa på att börja nyårsfirandet hos oss med en heldag för att i god tid hinna hem till nyårsmiddagen då 

Sylvesterloppet – årets sista lopp i travsverige – startar kl. 17.12 på Nyårsafton. Vi bjuder på bubbel & tårta 

till de 200 första besökarna, det är gratisbussar från Skara, Lidköping, Skövde och Falköping tur och retur 

och precis som succéåren 2018 och 2019 bjuder vi samtliga på entré och program. Nu när vi är inne i 

december så har nedräkningen till nyårstävlingarna börjat på allvar vilket ni kommer att märka på olika sätt, 

bland annat på programomslagen till de tävlingsdagar som är kvar. 

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 Bergsåker! 

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 

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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