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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Årspremiär och lunchtävlingar 

På tisdag är det är dags för årets första tävlingsdag av totalt 42 och vi inleder med lunchtävlingar och åtta 

lopp. Vi har ytterligare två tävlingsdagar i januari, båda med V64-spel, och sedan tre tävlingsdagar även i 

februari, mars och april. Observera att vår vinter STL-dag som tidigare har legat i mars i år är lördag den 15 

april. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/Z-gjjmJh4E2FtK-JAJXKfQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/hlY5hDVjI0ODwK-JAKsnqA
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Nyårsafton och Sylvesterloppet 

Vår stora tävlingsdag på Nyårsafton med Sylvesterloppet som dagens höjdpunkt blev precis så bra som vi 

kunde hoppas på. Publiksiffran på drygt 1500 besökare är vi nöjda med och det var positiva tongångar 

angående arrangemanget. Vädret hade såklart kunnat varit bättre men det kan man inte råda över och även 

de sportsliga parametrarna fungerade mycket bra med en tävlingsbana som höll bra trots lite knepiga 

förutsättningar. Segern i Sylvesterloppet gick till Ferrari Sisu, ägd av Stall Ferrarisisu AB, tränad och körd av 

Conrad Lugauer som efter ett avvaktande lopp i de bakre regionerna kunde följa med i ryggar i tredjespår 

under slutrundan för att avgöra hur lätt som helst upploppet ner. Därmed har de tre första upplagorna av 

Sylvesterloppet vunnits av Phoenix Photo (2020) som stod på startvolten, Dwayne Zet (2021) från tjugo 

meters tillägg, och Ferrari Sisu (2022) som startade från 40 meters tillägg. Precis som vi vill att det här loppet 

ska vara, man ska ha chans att vinna oavsett vart ifrån man startar. 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/RMbAnsrMIkGYkq-JAJqtgw/a/aclnVOhR0EqsRAIESC8-lw/Z-gjjmJh4E2FtK-JAJXKfQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/hlY5hDVjI0ODwK-JAKsnqA


 

Axevallas Travgala 

Årets travgala här på Axevalla för prestationer utförda under 2022 kommer att gå av stapeln lördagen den 18 

februari (STL-tävlingar på Bergsåker). Vi kommer att hålla till i vår restaurang Pay the Bill i år som vi kommer 

att anpassa speciellt för det här arrangemanget. Som vanligt hedras och hyllas Axevallas bästa två- och 

fyrbenta aktörer förra året och det händer som vanligt även en hel del annat under kvällen. Mer information 

om nominerade och upplägg kommer i våra sociala medier inom kort. 

 

  

 

 

Axplock 23 december – 
12 januari 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/p6Rkb8oWy0e7x6-JAJqtgw/a/CFxoT4i_sUCApFT8Y_mtCQ/Z-gjjmJh4E2FtK-JAJXKfQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/hlY5hDVjI0ODwK-JAKsnqA


 

Ta med din älskling till oss på Alla Hjärtans! 

Varför inte bjuda ditt hjärta på en romantisk middag hos oss på alla hjärtans dag? Följ länken för att ta del av 

erbjudandet och äta riktigt god mat med fin travsport utanför fönstret! 

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 Kalmar! 

Köp din andel 
här  
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https://travsport.customer.eclub.se/link/UoiGGIrgtUiRFa-JAJqtgw/a/-3EiVFRVDUSQh0pnoeaUJg/Z-gjjmJh4E2FtK-JAJXKfQ/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/hlY5hDVjI0ODwK-JAKsnqA


 

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  
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