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Breddtävlingar på tisdag
För första gången mig veterligt har vi i år en breddtävlingsdag redan i början av februari. Totalt har vi i år fyra
breddloppsdagar (8/2, 5/4, 6/9 och 11/10) precis som de senaste åren. På tisdag har vi har nio lopp på
programmet och fortsätter att rubricera ett av loppen efter våra StoChampionatsvinnare. Ikväll är det den
andra vinnaren i vårt klassiska lopp, Famita som segrade 1970, som hyllas lite extra.

GS75-tävlingarna i söndags
Hela fem av de tio loppen under söndagens GS75-tävlingar vanns av Axevallahästar: Icecream In – Victor
Rosleff (David Persson), Gossip Simoni – Mikko Aho, Unico Broline – Magnus Jakobsson (Sofia Aronsson),
Minoo Teemer – André Eklundh (Isabella Zerne), Linnea Fargo – Anders K Brekke. Det är också dessa fem
som pryder tisdagens programomslag.
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Crebas tar över Stall Palema
Hans Crebas blir ny tränare för den större delen av Stall Palemas hästar och i måndags, den 31 januari,
flyttades 16 hästar över från Linus Svenssons träningslista och fyraåriga K.E.Palema från Björn Goop. Det
rör sig om åtta fint stammade tvååringar och lika många treåringar som Hans nu får ansvaret över. Den
tidigare tränaren Linus Svensson lägger sin A-licens vilande tills vidare men kommer att fortsätta som
anställd i stallet hos Hans Crebas. Stall Palema har också tre hästar i träning hos Pär Hedberg, två hos Björn
Goop och en hos Angelica Jonsson. Hans Crebas håller sedan flytten till Axevalla redan till på Stall Palemas
domäner och han har successivt förbättrat sina siffror sedan han flyttade dit. Ifjol blev det åter ett rekordår
med 37 segrar och nästan 2,7 miljoner kronor inkört till stallet.

Axevallas travgala 2022
Årets gala för prestationerna under 2021 kommer att gå av stapeln lördag den 19 februari. P.g.a. rådande
pandemiläge och de restriktioner som ännu föreligger blir den även i år digitalt format, precis som flera andra
travbanors galor och den stora hästgalan. Vi kommer precis som ifjol att direktsända galan (Axevallas
Facebook-sida och Youtube-kanal) från scenen i Axevallas publikhall med start kl. 19.30. En hel del gäster
utlovas under kvällen och galan har också ett nytt format. Vi har inga nominerade utan vinnarna i de 17
kategorierna presenteras i direktsändning under galan. Kategorierna är: årets tvååring, årets treåring, årets
fyraåring, årets femåring, årets montéhäst, årets sto, årets äldre häst, årets häst (Bonnier News utser
vinnaren), årets ungdom, årets komet, årets ponnykusk, årets hästskötare, årets tränare, årets kusk (Klicens), årets ryttare årets uppfödare och årets kusk.

Axevalla önskar alla en trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens tävlingar på Solvalla!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana
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.
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