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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Nästa tävlingsdag 

Söndag den 19 mars arrangerar vi GS75-tävlingar med första start kl. 13.45. Då har vi även pannkaksfest 

som tema och gillar man pannkakor och tillbehör ska man definitivt besöka oss den här dagen. Efter det 

tävlar vi två tisdagar (28 mars och 4 april) innan det är dags för årets första riktigt stora begivenhet, lördag 

den 15 april med STL/V75-tävlingar. Vår första STL-omgång ligger i år alltså en dryg månad senare än 

tidigare vilket vi bara ser positivt på. Bland annat så är Gulddivisionen den dagen den tredje deltävlingen i 

Paralympiatravet. I våra sociala medier hittar man lätt hur man bokar sina platser till den dagen oavsett om 

man vill sitta på restaurangen, Café Virana eller vara någon annanstans under tävlingarna. 

Boka här  
 

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/uvc2Kh3bN0G-O6_BAJVIFA/a/cwGndTgC_0qso_C1izVwTg/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/VGo5SCJ_nE6lfq_BAJVIFA/a/-u8N1WTesEKwf7KcgmN_kA/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/glkwwlxrYkWV26_BAJVIFA/a/Vdwfknyl6EmDUGtkUottlA/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/G_4YN5X0_0-odq_BAJVIFA/a/P8NYAW2VUUmaeu8b3paJ-Q/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/XqT1bQctQEqCe6_BAJVIFA/a/EbSm6-rbgk2WNtvnw9HxMQ/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/uvc2Kh3bN0G-O6_BAJVIFA/a/PatS3imXW06FS4XHZKy1xg/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg


  

 

Lunchtävlingarna i tisdags 

Tisdagens lunchtävlingar genomfördes under svåra väderförhållanden där SMHI hade gått ut med orange 

varning och det blev till slut 24 strukna hästar p.g.a. transporthinder (inget startförbud utdelades för de hästar 

som ströks). Banarbetarna gjorde ett strongt jobb i det tunga snöfallet och blåsten och tävlingarna 

genomfördes ändå på ett bra sätt med tanke på förutsättningarna. Fyra av de åtta loppen vanns av 

Axevallahästar: Fosbury Zet – Linda Sedström (Magnus Jernemyr), Tessie Lock – Thomas Dalborg (Mikael 

Wallgren), Bold Knick – Victor Rosleff (Ulf Stenströmer), Earnest – Carl Johan Jepson (Eric Martinsson). 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/LaCoGxLcvUSFQa_BAJVIFA/a/wdZMcfqW-kKgC_H2YmdbNg/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg


 

Fortsatta framgångar för Frida Berg 

Årets B-tränare på Axevalla 2022, Frida Berg, fortsätter att fira fina framgångar. STL-segern från förra 

lördagen med Benita Winner följdes upp med en fin andraplats för Timeless i lördags på Örebro. Det lilla 

stallet (tre hästar: Benita Winner, Timeless och La Grincheues) har på sex starter hittills i år tagit 3 segrar (1 

STL) och en andraplats (STL) och kört in 219.000 kr. 

 

  



 

 

Månadens häst februari 

Dats so Cool blev månadens häst i februari. Eric 

Martinssons åttaåring har gjort tre starter i 

Frankrike och det har blivit en sege i Laval som 

inbringade 161.835 kr. 

Månadens 
Häst  

 

  

 

 

Axplock  3/3 – 9/3 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/4TIkuz7skk6iZa_BAJVIFA/a/3EkwdZP5Y0-H1pegcxjf2A/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/4TIkuz7skk6iZa_BAJVIFA/a/3EkwdZP5Y0-H1pegcxjf2A/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/aLocs3LI8kOdNq_BAJVIFA/a/zqROEecssk-_JvlrAGnLpw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg


 

Italiensk afton 4 april 

När vi arrangerar fina tävlingar med V64®-spel den 4/4 bjuder restaurang Pay the Bill in till Italiensk afton! 

 

Kvällens meny är: 

Italienska kallskurna delikatesser  

- Vitello tonato (kalv med tonfisk) 

- Fylld pasta ”ceasar” style toppad med hårdost, bakad äggula samt sidfläsk 

- Kallrökt lax med basilika pesto samt krasse 

- Råhyvlad broccoli med grana padano och olivolja 

- Vitlöksmarinerade Oliver 

- Tomat -och mozzarellasallad med picklad silverlök 

- Focaccia med vispat smör 

Boka här  
 

 

  

Axevalla önskar alla travvänner en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

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

Köp din andel 
här  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/Pcs0ypP94kSYk6_BAJVIFA/a/5hx0gFCYhkOIMm8XUg9Ebw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/eEsu6HTfQ0ON76_BAJVIFA/a/oDORTBZow0q_H8SJYm59lw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/eEsu6HTfQ0ON76_BAJVIFA/a/oDORTBZow0q_H8SJYm59lw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg


 

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  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/FrlWS6onFUS2Aa_BAJVIFA/a/p5tnxY-5hEO7OB0Rdq8IxQ/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/FrlWS6onFUS2Aa_BAJVIFA/a/p5tnxY-5hEO7OB0Rdq8IxQ/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/27sS1pq7-k-jpa_BAJVIFA/a/3bbBcnTwfE235jz_qpQCnA/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/4aJXIfefzkCRzq_BAJVIFA/a/FaDwu3F2Mk2jCcvQ08wkjg/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/QqetDp8REE6boa_BAJVIFA/a/A7e-igXwTkmd-h3y2yexHw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/OkykIaAAeUOQ2K_BAJVIFA/a/gbpQFdsh8kepuTzB-JrlHw/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg
https://travsport.customer.eclub.se/link/Mh8_2cKAcUa7qa_BAJVIFA/a/VPN-hurKyUOrxJijWjAIHg/wpnH_IXpzk2fba_BAItheA/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/a6mEfR8zIE-R4a_BAKXBMg

