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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Dagens lunchtävlingar 

I dag arrangerar vi lunchtävlingar med V65-spel och det är för årstiden riktigt bra sportslig kvalitét med 19 

hästar som har tusen startpoäng eller mer i omgången. 

 

  

 

Pressmeddelande från Västergötlands 
Travsällskap 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/okujNc0T2EWcYa5AAIvpIA/a/0nCBu9uM6EGKPI68j_vzIQ/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/CJwY6-PCyUGX2q5AAIvpIA/a/mbyygWyY-Emp-4Ah1NqkzA/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/7uBfp6RuUU2LlK5AAIvpIA/a/wS_eSKsL9kefiLemoOmTEw/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/AV83BwntP0q4kK5AAIvpIA/a/h0nX0KyWnkeAf8kztOvVdg/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/okujNc0T2EWcYa5AAIvpIA/a/eyAQ_XhQLEeriYGG4Taz8w/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA


Igår släpptes ett pressmeddelande angående tre stora satsningar som kommer att göras på Axevalla de 

kommande åren. Det här är beslut som styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde och som kommer 

vara av stor betydelse för Axevallas utveckling. 

Pressmeddelande  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/66hFpq3HM0KFMK5AAIvpIA/a/CE2w3olQXECk3QvxhThmCQ/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA


 

STL/V75-tävlingar nästa lördag 

Förberedelserna är i full gång för årets första STL/V75-dag här på Axevalla nästa lördag den 26 februari. Det 

är en tävlingsdag som vi har sett fram emot mycket länge då det är den första större tävlingsdagen 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-spel. 

Boka biljett  
 

 

  

 

 

Månadens häst i januari 

Månadens häst i januari blev Milos Ganador (Olle 

Elfstrand). Olle har från årsskiftet avslutat sin A-

licens och plockat ut en B-licens och har ytterligare 

två hästar på sin träningslista, Azrael och Esta. 

Månadens 
Häst  

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/4PeLs-YfXEiDAq5AAIvpIA/a/tYS1Nccgp0u9RadOcXOwNA/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/7mk3eZB-20664a5AAIvpIA/a/LUm6ZzUf9UeUoy6nIRMQBw/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA
https://travsport.customer.eclub.se/link/7mk3eZB-20664a5AAIvpIA/a/LUm6ZzUf9UeUoy6nIRMQBw/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA


 

 

  



 

 

Axplock vecka 7 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock  
 

  

 

Calgary Games blev Årets Häst 

Calgary Games! Det blev valet när Årets Häst för 2021 utsågs på Hästgalan i TV12 och TV4 på 

lördagskvällen. Calgary Games, som tränas av Timo Nurmos, röstades också fram till Årets fyraåring med 

78% av rösterna. 

 

Calgary Games har haft ett väldigt starkt 2021 och segrade i samtliga lopp han ställde upp i. En felfri säsong 

innehöll ett svenskt rekord och seger i Svenskt Travderby. En seger i Europaderbyt, UET Grand Prix, 

hamnade också i vinstraden. 

 

– Det är fantastiskt. Det känns väldigt, väldigt varmt. Han lever sitt eget liv och han gör det som han tycker är 

roligt. Han är inte bara årets häst för mig - han är även livets häst, avslutar Calgary Games tränare Timo 

Nurmos. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/iJNgZG_ptEWiFK5AAIvpIA/a/IZSU4jc-6Eer8OCWTs_Rzw/ckwpaaZgMkKrcq4_AIbFZg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/7jqZWKZ9IUmoZ65AAJxchA


 

Axevallas gala i morgon 

I morgon är det dags för vår gala som även i år blir digital (förhoppningsvis blir live igen nästa år). 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 och 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 på Bergsåker! 



Köp din andel 
här  

 

 

  

  

 

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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