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Den fyrtiotredje upplagan av Silverstoet 

Tisdagens huvudlopp är anrika Silverstoet som har körts här på Axevalla för de tvååriga stona sedan 1980. 

Det är ett av våra profillopp och genom åren har vi sett många fina vinnare från Gundra Råby den allra första 

upplagan till förra årets segrare Global Diplomacy. Bland annat Pine Princess (4.147.042 kr) 1997, Volita du 

Ling (3.060.500 kr) 1999, som gick vidare och vann StoChampionatet två år senare, 2017 års vinnare Felicity 

Shagwell (2.151.456 kr) och 2018 års vinnare Grande Diva Sisu (2.798.500 kr). Årets upplaga har lockat nio 

tvååriga ston och det är alltid lika spännande att se vem som tar hem lagerkransen och sedan följa den 

fortsatta karriären för dessa unga hästar. Förhoppningsvis är det någon av dem som tar steget till kulltoppen 

och kommer tillbaka hit till Axevalla när det vankas Guldstoet nästa år och kanske till och med är en av de 

tolv som är med i StoChampionatet 2024. Hederspriserna i Silverstoet (ägare, tränare, uppfödare och kusk), 
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de värdefulla silverhästarna, är precis som hederspriserna i Guldstoet och StoChampionatet gjorda av 

konstnären Ingrid Uppström. Det är alltså samma tema i samtliga våra tre profillopp. Segrande hästs skötare 

får som vanligt en silverhjälm i hederspris. 

 

  

 

Övrig sport på tisdag 

Vi arrangerar V64-spel och har tio lopp under kvällen. Bland annat kör vi finalen av Treåringarnas Höstserie 

(lopp 5) med 60.000 kr till vinnaren. Kriterierna för att vara startberättigad i finalen är att man måste ha 

deltagit i något av de sex försöksloppen som körts. Det är 49 treåringar som har varit med i uttagningsloppen 

från mitten av september till mitten av november och av dessa anmäldes åtta till finalen. Förvisso är det åtta 

mycket fina och lovande treåringar som startar där fem av dem har över 1000 startpoäng men självklart vill 

man som arrangör att en sådan final ska vara full (12 hästar). Kanske får vi fundera på upplägget nästa år 

och köra finalen lite tidigare, t. ex i mitten av november. 

 

  



 

Rekord i Sylvesterloppet 

Nedräkningen till Sylvesterloppet på Nyårsafton är i full gång och efter tävlingarna i tisdags uppgår den totala 

prispotten till 1.202.991 kr vilket ger ett förstapris på 568.418 kr. Den summan kommer högst sannolikt att 

höjas ytterligare med tanke på att vi har två tävlingsdagar kvar där ej utbetalda prismedel läggs till, vi har till 

exempel två lopp ikväll med åtta startande. Sylvesterloppet är givetvis Nyårsaftonens stora sportsliga 

begivenhet men eftersom Nyårsafton i år ligger på en lördag och det är ordinarie STL-klasser i de övriga 

loppen så kan vi räkna med hög sportslig kvalitét även i övrigt. Det är dags att boka in den här dagen i 

kalendern för er som inte redan har gjort det. Ett perfekt sätt att börja nyårsfirandet på. 

 

  



 

 

  

 

 

Axplock vecka 49 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock V 49  
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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 Åby! 

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  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/nuMAoOrnP0GR9q9mAK1-kQ/a/3J7q06wHVUiw2LRrx3hMWQ/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
https://travsport.customer.eclub.se/link/nuMAoOrnP0GR9q9mAK1-kQ/a/3J7q06wHVUiw2LRrx3hMWQ/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
https://travsport.customer.eclub.se/link/0y7rtive_USNJa9mAK1-kQ/a/vgcKS1jm7kCxdNvQ6OFRLg/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/jC1mWZ0Q2EWSKa9mAK1-kQ/a/RiC2hlU1yEueYXL73ntFnw/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
https://travsport.customer.eclub.se/link/c-0_q2PCkUCSwa9mAK1-kQ/a/FlLZHEG_lEeHckelyRP8OQ/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
https://travsport.customer.eclub.se/link/X_14q1NPRUKfgK9mAK1-kQ/a/JjuCJTJjmUGWBArisKDC2g/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA
https://travsport.customer.eclub.se/link/7DzR0TqrYkC9u69mAK1-kQ/a/9JNrjRWk106lf4qx9dE8HA/fFEpNoJQS0-Ke69mAKfyJA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/VWxCYbgntEOYoK9mAL33oA

