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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Lunchtävlingar med V65 nästa fredag 

Nästa tävlingsdag är fredag den 18 februari då vi arrangerar lunchtävlingar med V65-spel och första start kl. 

12.20. Som vanligt vid den typen av tävlingar är det åtta lopp och i skrivandets stund ser det riktigt trevligt ut i 

anmälningslistorna med flera ”tusenpoängare” anmälda redan nu. 
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STL/V75-tävlingar nästa 

Tävlingsdagen efter, lördag den 26 februari, är det dags för årets första STL/V75-dag här på Axevalla. Det är 

en tävlingsdag som vi har sett fram emot mycket länge då det är den första större tävlingsdagen (även nu på 

fredag den 18/2) som vi kan arrangera utan Covidrestriktioner och allt är öppet som innan pandemin 

startade. Det märks också på intresset och bokningarna att det verkar som folk är sugna på att gå på trav 



igen vilket är väldigt glädjande. Bland annat blir det bubbel och tilltugg för de 100 första gästerna i 

publikhallen, publiktävlingar med fina priser och vår Travskola är på plats med ponnyn Äzzet utanför entrén. 

Det kommer att bli en härlig inramning och 12 spännande travlopp och V75. Vi vill passa på att hälsa alla 

som inte haft möjlighet att besöka oss under pandemin välkomna tillbaka! 

Boka biljett  
 

 

  

Axevallas prisbudget för 2022 

Banorna har nu fått alla förutsättningar för tävlingsåret 2022 och prisbudgeten för Axevallas del är färdig. 

Totalt har vi budgeterat för 39.586.400 kr i prismedel fördelat på våra 42 tävlingsdagar. En förändring är att 

den breda prisskalan (8 priser i samtliga lopp förutom uttagningsloppen till StoChampionatet, 

StoChampionatet och STL-loppen) som vi haft de två senaste åren tas bort och istället satsar vi på 15 

extralopp riktat mot vardagstravet (18 extralopp totalt – tre under Trippeltravet). En stor anledning till 

förändringen är de 1500 kr i garanterade prispengar som varje tävlande som är oplacerade i loppen får. 

Detta gör att vitsen med en åttonde matlapp till stor del försvinner och vi har valt att lägga till 15 extralopp i 

stället. 
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Axplock vecka 5-6 

Axevallahästar som segrat på bortaplan de senaste 

veckorna. 

Axplock  
 

  

 

Dags att skaffa ditt årskort för 2022 

För de allra flesta som är berättigade till ett årskort har en länk nu dykt upp i användarkontot. Länken går till 

Tickster där man hämtar ut sitt digitala årskort för 2022. I samband med detta går det även att beställa ett 

fysiskt plastkort till en kostnad av 29:-. Det digitala årskortet kan sedan exempelvis laddas ned till telefonen 

och sparas i en iWallet. 

 

Hästägare via Easy KB och Stall Kennys kommer att få en länk skickade till sig via sitt andelsbolag och kan 

hämta sitt årskort på det sättet. Kontakta dem direkt om du inte fått något mail. 
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Axevallas travgala 2022 

Vi vill också passa på att slå ett slag för vår digitala travgala (förhoppningsvis blir live igen nästa år) lördag 

den 19 februari. Vi sänder live på Facebook (www.facebook.com/axevalla) och även på vår Youtube-kanal 

(Axevalla Travbana) från kl. 19.30. En hel del intressanta gäster kommer att vara på plats under kvällen och 

hela galan inleds med en hyllning till nyligen bortgångna Karl-Erik Bender där Ove Bender är gäst. Det blir 

garanterat en hel del minnen (det finns många fina minnen att välja bland) och även en del framtid – hur ser 

Ove på arvet efter sin far, Stall Palema 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 (K-licens), 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 med V75 Champions 

på Åby! 



Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

 

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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