visa i webbläsare

HEMSIDA

HÄSTÄGARE

TRAVSKOLA

RESTAURANG

Stora framtidssatsningar på Axevalla
Vid det senaste styrelsesammanträdet för Västergötlands Travsällskap fattades en rad stora beslut om
satsningar på framtiden. Dels togs det två inriktningsbeslut där det första är att sällskapet ska bygga ett nytt
ridhus i anslutning till vår körhall, och att vi även ska riva den gamla stallbacksrestaurangen och bygga en ny
som då även kommer att innehålla en butikslokal för Ladugårdsinrede. Dessutom kommer vår inskrivning
flyttar ur den gamla baracken till ny lokal i samma fastighet som stallbacksrestaurangen och byggnationerna
beräknas att stå färdiga under 2023.
Det andra inriktningsbeslutet gäller en banomläggning av vår tävlingsbana. Senast en totalomläggning av
banan gjordes var i mitten av 90-talet så det är på tiden att det sker och just nu pågår arbete med planering
och framtagande av tidsplan för omläggningen. Även det här projektet kommer tidigast kunna ske under
2023.
Ett beslut togs även om en rejäl satsning på våra träningsbanor. Vi har sedan länge haft en målsättning att bli
landets bästa tränings- och tävlingsarena för travsport, vi är fullt medvetna om att vi har en bit kvar dit, men
nu tar vi ett tydligt steg för att utveckla anläggningen vidare.
Beslutet innebär att det tillsätts motsvarande en heltidstjänst som kommer att jobba med träningsbanorna.
Dessutom höjer vi materialbudgeten för att skapa så bra träningsmöjligheter som möjligt. Det är en rejäl
nivåhöjning av träningsbanorna och en ekonomisk satsning i miljonklassen från travsällskapets sida.

STL/V75-tävlingarna i morgon
I morgon lördag är det äntligen dags för årets första STL/V75-tävlingsdag här på Axevalla. Det är verkligen
en tävlingsdag som vi har sett fram emot mycket länge då det är den första större tävlingsdagen på nästan
två år som vi kan arrangera utan Covidrestriktioner och allt är öppet som innan pandemin startade. Det
märks också på intressent och bokningarna att folk verkar sugna på att gå på trav live igen när det vankas fin

sport som idag. Vi bjuder på bubbel och tilltugg till de 100 första gästerna i publikhallen, publiktävlingar med
fina priser och vår Travskola är på plats med ponnyn Äzzet utanför entrén. Sport- och spelmässigt tycker jag
att vi kan bjuda på en riktigt trevlig V75-omgång och vi har också flera starka hemmahästar i startlistorna.
Dessutom är det jackpot på V75 så passa på att köpa en andel av någon av våra duktiga hemmatippare som
du hittar på atg.se/butiksandelar/axevalla travbana.

Boka biljett

Axplock vecka 8
Axevallahästar som segrat på bortaplan den
senaste veckan.

Axplock

Photoshots 18 februari
Photoshotsen från fredagens lunchtrav innehåller
en nyhet: loppreferaten kompletteras från och med
nu med spaningar från tävlingsdagen. Dessa hittar
du längst ner på sidan.

Photoshots

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 här på Axevalla!

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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