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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Gårdagens lunchtävlingar 

Årets näst sista tävlingsdag här på Axevalla förlöpte utan några problem och av de åtta loppen slutade tre 

med hemmaseger. Först ut var Aniara Sock – Carl Johan Jepson (David Persson) i lopp 2. Sedan vann 

Stepping Moneyboy – Carl Johan Jepson (Eric Martinsson lopp 4 och Escama – Carl Johan Jepson 

(Josefine Ivehag lopp 5. En trippelseger till Jepson alltså som därmed ryckte åt sig tre segrars försprång i 

championstriden gentemot Stefan Persson som vann ett lopp under dagen. Allt avgörs på Nyårsafton men 

nog är det en stor fördel för Jepson som dessutom har klart fler andraplatser. 

Photoshots  
 

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/ZE-saLTRqUi7QK90AKTpfw/a/3JDiJoSZhEmtv4t52GVygg/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/RFAOXwzcu0S0dq90AKTpfw/a/zaBuQLAvW0ilDtnWSh6Rxw/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/qGmKN9UdLEK1lK90AKTpfw/a/XNj6g8YBa0WzYvLVAyCBOg/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/CIL_E9zHjESika90AKTpfw/a/lRF8RV6dWkiUn2h8-ViUHQ/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/-fLvXfTdIEye6690AKTpfw/a/SvDrHEV3n0SBD_LG_c6Nyg/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/ZE-saLTRqUi7QK90AKTpfw/a/z7tjjL9d7kaF-sKE4Rk5kg/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ


  

 

Sylvesterloppet 

Efter gårdagens tävlingar fastställdes också prisskalan i Sylvesterloppet på Nyårsafton som slutligen blev: 

593.328-296.664-159.489-89.368-54.021-36.348-20.820-12.362 kr (8 priser). Vår interna målsättning inför 

året var att förstapriset skulle bli högre än förra årets 537.629 vilket det blev med råge. Anmälningarna till 

tävlingsdagen är på Annandag jul och det ska bli mycket spännande att se startlistorna både i 

Sylvesterloppet och de övriga STL-loppen under tävlingsdagen. 

 

  



 

Boka här  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/0oQwDzjwPk-IF690AKTpfw/a/IEIMPxFmKUyOksrVF26y7Q/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ


 

 

Axplock vecka 51 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock V 51  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/knlQaeGLcEa9u690AKTpfw/a/SLjHA3AbjU6hjQC5VQdmNA/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ


 

 

  



 

Nyhetsbrevet tar ledigt över helgerna 

Nyhetsbrevet kommer att ta ett par veckor ledigt över jul- och nyårshelgerna och är tillbaka den 13:e januari. 

Vi vill passa på att önska alla våra travvänner en riktigt god jul och ett gott nytt år, tack för allt er stöd under 

året och vi hoppas att få se er här hos oss på nyårsafton! Annars väl mött under 2023! 

 

  

Axevalla önskar alla travvänner 
en God Jul och ett Gott Nytt År! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/wIwH41M_uEeRRK90AKTpfw/a/uE-uFn7-S0mEiIccsVOXnA/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/wIwH41M_uEeRRK90AKTpfw/a/uE-uFn7-S0mEiIccsVOXnA/zW0dWuwgz0iiEa9yAIIm2g/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9EjB05RTIUK2vK90ALVjhQ


 

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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