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V64-tävlingar på tisdag 

På tisdag arrangerar vi årets andra V64-omgång av totalt tolv under året. Noterbart är att det är den första 

tävlingsdagen för oss i år då det tre månader långa skotvånget inte gäller och det är tillåtet att tävla med valfri 

balans (från och med 1 mars). Mars är också den första månaden i år då vi arrangerar fyra tävlingsdagar, 

förutom ikväll även: tisdag 15 mars, måndag 21 mars och tisdag 26 mars. Vi bjuder också kvällens besökare 

på smörgåstårta, kokt korv med bröd och kaffe inne i publikhallen (gamla totohallen). Publikhallen är 

renoverad och uppfräschad under pandemin med portabel inredning och interiör så att vi kan utforma den 

efter behov och typ av arrangemang. Har man inte varit på Axevalla sedan pandemin startade tycker jag man 

ska göra ett besök för att se resultatet. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ
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https://travsport.customer.eclub.se/link/Cyv1RfEwE0udxq5OAKcnEg/a/qLA9YBjWCkm1IJpqZDGJhw/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ
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https://travsport.customer.eclub.se/link/MhcNn033d0if7a5OAKcnEg/a/cNVfAX1nm0eMLNn8OH78IQ/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/TqEXsrhxm0KDN65OAKcnEg/a/xEMOdF7GXk2CvD3VyHzkcg/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ


 

Axevalla Outletbutik 

Under den gångna helgen öppnade vi Axevallas Outletbutik för fysisk försäljning (tidigare har det bara varit 

onlineförsäljning) i Bidermans och Pryss gamla lokal inne på Axevallas stallbacke. Det var en tät ström av 

människor som besökte butiken under helgen. Passa på att besöka butiken där du hittar massor av fina 

erbjudanden. Våra öppettider är: lördagar kl. 10.00 – 14.00 och tävlingsdagar (kvällstrav) kl. 16.30 – 21.00. 

 



  

 

STL/V75-tävlingarna i lördags 

Lördagens STL/V75-tävlingar var för oss den första stora tävlingsdagen på två år som vi kunde arrangera 

helt utan pandemirestriktioner vilket också märktes både på publikplatserna och bland de aktiva på 

stallbacken. Det var en härlig stämning och folk ”överallt” som trivdes i det vårlika vädret. Sportsligt blev det 

en riktigt bra tävlingsdag med många spännande lopp och i flera av loppen blev det så omtalade långa 

upploppet här på Axevalla utslagsgivande då hästar som satt djupt nere i kön i slutsvängen ändå var först 

över mållinjen. För oss som jobbat med arrangemanget var det en härlig känsla att återigen se så mycket 

folk på plats för att följa de fina tävlingarna live. 

 

  



 

 

  



 

Sofia Aronsson tog en dubbel inom V75 

Lördagens V75-omgång inleddes med hemmaseger då Sofia Aronssons Unico Broline enkelt plockade ner 

favoriten Four Guys Dream över upploppet tillsammans med Erik Adielsson. I loppet efter fullbordade hon 

dubbelsegern inom V75 när hennes Nina Ginto vann Diamantsto-försöket tillsammans med Gustav 

Johansson och det är också dessa två segrare som pryder tisdagens programomslag. Stall Aronsson har 

inlett året urstarkt med 7 segrar på 23 starter (30 %) och drygt 564.000 kr inkört till stallet. Även Ulf 

Stenströmer noterades för en seger under tävlingsdagen då hans Flap Setting vann dagens sista lopp. 

 

  

 

 

Axplock vecka 9 

Axevallahästar som segrat på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/ilxbDrSbHkKeoK5OAKcnEg/a/eKrCVKaE4Ei6P_9XNokQIA/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ


 

 

Photoshots STL 26/2 

Vi vill speciellt hylla Sofia Aronsson som tog hem 

en V75-dubbel till stallet först med Unico Broline 

med Erik Adielsson i sulkyn och sedan Nina Ginto 

som styrdes till seger av Gustav Johansson redan i 

det efterföljande loppet. Det blev också 

hemmaseger för Flap Setting - Ulf Ohlsson (Ulf 

Stenströmer). 

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 på Kalmartravet! 

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. 

https://travsport.customer.eclub.se/link/BczBIwEoBkaeYq5OAKcnEg/a/9n91GTIOPk2NyZnZ1UyQrQ/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/1_TgRdMN-UGQ_a5OAKcnEg/a/CvDlXZ_Y-kmrbxTiH656Yg/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9l6YQbslOUqFkq5OALeYrQ
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Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/qUWAp5QBjUqgIa5LALD5Zw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q

