
 

visa i webbläsare  

 

HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

GS75-tävlingarna på söndag 

Det är dags för årets första (av två) GS75-omgångar här på Axevalla (även söndag 4 juni med bland annat 

Guldstoet och Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp). Dagens 10 lopp är välfyllda och 

håller god sportslig kvalitét. På restaurangen kan man äta så många pannkakor med tillbehör man vill för 120 

kr eller en klassisk pannbiff med karamelliserad lök, gräddsås, rårörda lingon, saltgurka samt rostad potatis 

för 249 kr. Som vanligt bokar man lättast på vår hemsida. Är man sugen att äta gott och se bra travlopp 

framöver nu när våren är på intågande (förhoppningsvis) har vi italiensk afton på tisdag den 4 april och årets 

första STL/V75-dag lördag den 15 april. 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/5_nJZ_yjF0S1ja_IAJH0Mg/a/wOmo4pNYhUeiM4X0K9Zx4Q/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/BNmQqJ4OJUK0ua_IAJH0Mg/a/ECIPAdNa80ueILMHESF7mg/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/oy3Nx2j_5U6TpK_IAJH0Mg/a/Jb5L89kd_EyOuU_UK_WCaw/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/C_tXdO-1FkGeOq_IAJH0Mg/a/geI4WAFZTU20mxeHjAyjCg/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/5_nJZ_yjF0S1ja_IAJH0Mg/a/VmjrLq1AbkSOVZHv0bhibw/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0


Boka här  
 

 

  

 

Fortsatta STL-framgångar 

David Persson fortsätter att fira framgångar inom STL-cirkusen och i lördags tog han sin andra STL-seger för 

året när O’Hara vann V75-4. Stallets Dynamite Sensation segrade dessutom i lopp 4 (V4-4) där det var 

100.000 kr i förstapris. Stallet toppar bland Axevallatränarna gällande inkörda pengar hittills i år (i skrivandets 

stund 1.112.100 kr) före Anders Svanstedt (788.900 kr) och Hans Crebas (646.300 kr). Det var Axevallas 

femte STL-seger hittills i år: Benita Winner (Frida Berg), Dynamite Sensation (David Persson), Imola Boko 

(Viktoria Edvinson), Muscle Lane (Anders Svanstedt) och O’Hara (David Persson). 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/XLAaJ9jjsUq6yq_IAJH0Mg/a/EjhwPPC2NkyG2ETv7JYurA/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0


 

Biljettsläpp StoChampionatshelgen 2023 

Veckorna och månaderna går fort och sommarens största travhelg närmar sig med stormsteg!  

Den 3 april 9.00 släpper vi alla biljetter till StoChampionatshelgen 2023 och nylanserar samtidigt 

www.stochampionatet.se där du kan säkra dina platser till alla våra restauranger och arenor.  

Så boka in datumet redan nu, vi ser fram emot att få ta emot Sveriges bästa travpublik igen  

där trav är som allra bäst - på plats! 

 

  

 

 

Axplock 10/3 – 16/3 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/TG5nGKk_7EeUzq_IAJH0Mg/a/zFw9R0AQk0-j0BH2mbsQkA/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0


 

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 Momarken! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/Q18V0JOmoESxF6_IAJH0Mg/a/JCRP5LfZLEShJkRzXx0Zig/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/yam8RzcbckG5u6_IAJH0Mg/a/-gy0rfSkJ02sacjUwzxHag/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/yam8RzcbckG5u6_IAJH0Mg/a/-gy0rfSkJ02sacjUwzxHag/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0


 

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/Z-WRtcr93kKPYq_IAJH0Mg/a/8kROJQcte0KjWYTYuUcHPw/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/Z-WRtcr93kKPYq_IAJH0Mg/a/8kROJQcte0KjWYTYuUcHPw/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/l0gV5WC-v0a0_6_IAJH0Mg/a/QeS-RDGaQ0WOFowAK7wxBA/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/UNvrOF4AmEutE6_IAJH0Mg/a/ISiCofyvf02YeUkOQxnT7w/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/WmdhR7vk8kCEZq_IAJH0Mg/a/PyiLwqjuFEanCtpwssKr6Q/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/xyvkEIT5xU2X9K_IAJH0Mg/a/QlD58O2DoE6ipdzOZbOoCw/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/kpAO4iOzuUSaLK_IAJH0Mg/a/6fsTU8Nrc02XnYWDHgnyLg/m4Bf50cC20GIGq_IAIjVtQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/TxO6nYagmUqIla_IAKJuNQ/dHJhdnNwb3J0

