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Silverstoet 2022 

Sportsligt hade vi en väldigt fin kväll hos oss då Silverstoet 2022 skulle avgöras, och segern i vårt profillopp 

för de tvååriga stona gick till Roger Malmqvists Pearl Lane med tränaren själv vid rodret. Även finalen av 

Treåringarnas Höstserie avgjordes under kvällen och där var det Judge D. - Stefan Persson (Ola 

Samuelsson) som bärgade vinsten. Wilma Karlsson vann Wången Cup-loppet med Johan Untersteiners 

Easy Star. Vinterns sista julbord lockade nästan 200 glada gäster. 

Photoshots  
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Lunchtävlingar innan jul 

På torsdag är det lunchtävlingar med åtta lopp på programmet tillika årets fyrtioförsta och näst sista 

tävlingsdag. Det är också den sista tävlingsdagen innan säsongsavslutningen på Nyårsafton med 

Sylvesterloppet. I skrivandets stund har vi precis haft anmälningarna och glädjande nog är det både fulla och 

spännande lopp. 

 

  

 



Sylvesterloppet 

Det blev 38.000 kr i prismedel som inte betalades ut från tisdagens tävlingar som går direkt till 

Sylvesterloppet. Det innebär att prisskalan i Sylvesterloppet i skrivandets stund ser ut som följer: 586.278-

293.139-155.925-87.318-52.391-34.928-19.585-11.227 kr (8 priser). Prispotten kan komma att höjas 

ytterligare om inte alla prismedel betalas ut från dagens tävlingar och oavsett så är Sylvesterloppet årstidens 

i särklass högst doterade lopp i Sverige. Vi hoppas att det såklart också ska märkas i startlistan och redan nu 

är det fler hästar anmälda än vid samma tidpunkt förra året då loppet verkligen var en sportslig höjdpunkt. 

 

  

 



Arrangemanget på Nyårsafton 

Förutom magisk sport med Sylvesterloppet i spetsen så händer det massor av andra saker hos oss på 

Nyårsafton. Det är som ovan nämnt fri entré och program, gratisbussar från Skara, Lidköping, Skövde och 

Falköping tur och retur, bubbel och tårta till besökarna, liveframträdande och en hel del annat smått och gott. 

Har du inte bokat in förfesten på Nyårsafton hos oss än är det dags att göra det nu. 

Boka här  
 

 

  

 

 

Axplock vecka 50 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock V 50  
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Publikjakten på Nyårsafton 



Efter tråkigheterna med pandemin och publiklösa tävlingar och de sent flyttade tävlingarna förra året (till 

Halmstad) så tar vi i år nya tag med succén Publikjakten på Nyårsafton. Det sågs tidigare som en stor 

utmaning att locka publiken till just den här tävlingsdagen som tidigare alternerades mellan olika travbanor 

men idén med Publikjakten och samarbetet med lokala företag som vi införde när vi för första gången 

arrangerade tävlingar på Nyårsafton 2018 slog mycket väl ut och likaså 2019. Idén är enkel. För 1500 kr 

bjuder företagen publiken på entré, program, tårta, bubbel, uppträdanden etc. och får i gengäld profilering på 

hemsidan, sociala medier, travprogrammet, välkomstskylt i entrén samt att de syns på storbildsskärmen. 

Man har dessutom chansen att få rubricera ett av dagens STL/V75-lopp. Kontakta oss om du/ni är 

intresserade av att vara med! 

 

  

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 Romme! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar 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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