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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Lunchtävlingarna på tisdag 

Tisdagens lunchtävlingar håller klart bra sportslig kvalitét med fulla lopp och 19 av de startande har över 

1000 startpoäng. Under dagen gästas vi också av Skara Idrottshistoriska Sällskap som är på plats med drygt 

30 medlemmar för att göra studiebesök på stallbacken, äta lunch och följa tävlingarna.  

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/EzjHpPB5IECqZa_PAJe9Zg/a/oPxIy1lBckOnh0P3EWSkRA/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/iRH8gMlqwk2cqq_PAJe9Zg/a/uoeHallE4ECWIhKEmYwfZg/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/EYzavPb8YUCXM6_PAJe9Zg/a/z-U38cGKmEa0nFMMzYYKZA/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/uZeDkL2VHkm7b6_PAJe9Zg/a/h65kCsRQlEiy0_Ro9hebVw/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/EzjHpPB5IECqZa_PAJe9Zg/a/tUiSAtfnpUCHFKeSaoIJ-g/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0


 

GS75-tävlingarna i söndags 

Söndagens GS75-tävlingar gick av stapeln med lite vårkänslor i luften vilket var skönt med tanke på 

ruskvädret vi hade tävlingsdagen innan. Vi hade pannkakstema på restaurangen (det fanns även vanlig 

meny) vilket verkar ha varit populärt då det var drygt 170 gäster som åt. Kul med en så välfylld restaurang en 

söndag, det brukar vara en svår dag att fylla restaurangen på. Även sportsligt var det en bra tävlingsdag med 

välfyllda och riviga lopp. Vi räknade in tre hemmasegrar: Selene Race – Ulf Ohlsson (Ulf Stenströmer), 

Emelie E. – Jan Henriksson (Jeanet Årman) och Vision of Gideon – Gustav Johansson (Eric Martinsson). 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/ZnmUyExIBUO6r6_PAJe9Zg/a/memgXUfCAUKwhEc1B99Wcw/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0


 

Biljettsläpp till Trippeltravet 

Det är i skrivandets stund drygt fyra och en halv månad kvar till StoChampionatshelgen och måndag den 3 

april släpper vi samtliga biljetter till Trippeltravet. Samma dag nylanserar vi också stochampionatet.se där 

samtliga biljetter och olika paketlösningar finns. På sidan kommer man också att hitta mycket annan 

matnyttig information som är knuten till vår stora helg. 

 

  

 



Första Testet och V75 

Efter tisdagens tävlingar kommer två spännande tävlingsdagar i följd. Tisdag den 4 april arrangerar vi V64-

tävlingar med bland annat Första Testet inför StoChampionatet på programmet då vi också har Italiensk 

Afton som tema på restaurangen. Tävlingsdagen efter det, lördag den 15 april, är det dags för årets första 

STL/V75-omgång här på Axevalla med bland annat den tredje deltävlingen i Paralympiatravet. Biljetter och 

platser på restaurangen bokas som vanligt enklast på vår hemsida. 

 

  

 

 

Axplock 17/3 - 24/3 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
 

  

 

Italiensk afton 4 april 

https://travsport.customer.eclub.se/link/csw2jTPU5k6mna_PAJe9Zg/a/uqAbf9c0IECHwd15o7IEFQ/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0


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 Solvalla! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

KONTAKTA OSS FÖLJ OSS 

https://travsport.customer.eclub.se/link/C7Mkp0sYgEy_B6_PAJe9Zg/a/2uj47xYHeEajcD7NqrL1og/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/BhK0clxeT0iNU6_PAJe9Zg/a/Sf-xR0iUjU6TTnBP53yqiA/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/BhK0clxeT0iNU6_PAJe9Zg/a/Sf-xR0iUjU6TTnBP53yqiA/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/Ur0LyWz9uEWJSa_PAJe9Zg/a/BJ3e9SDpKka4nS82n57Ddw/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/Ur0LyWz9uEWJSa_PAJe9Zg/a/BJ3e9SDpKka4nS82n57Ddw/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0


 

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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/5EAKi9WFaEi7ja_PAJe9Zg/a/VtUZ7cK79EuxFG4es3VKiQ/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/yt4laFIfKEqiVq_PAJe9Zg/a/kgChWk--UkuAXFsx-auEWA/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/bntYHGf0NUSIPa_PAJe9Zg/a/t3jSzbTD3Uabf9kzrd5tDg/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/jn35aQNRg0GI86_PAJe9Zg/a/_W6q1piGH0Kq7RMXkjwnfQ/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0
https://travsport.customer.eclub.se/link/5erjyvQpIEOXqq_PAJe9Zg/a/-VjqDzqe4Uu2bELj9olccQ/jvfMJ-O4U0OXr6_PAJPETg/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/sLi3ZusUs0y5Wa_PAKg3OQ/dHJhdnNwb3J0

