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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Årets första V64-omgång på tisdag 

På tisdag är dags för årets andra tävlingsdag här på Axevalla och den första V64-omgången. Även de två 

kommande tävlingsdagarna, tisdag 31 januari och tisdag 14 februari arrangerar vi V64-spel och högre 

prispengar innebär också oftast lite bättre sportslig kvalitét. Under tävlingskvällen blir det också  prisutdelning 

för Agrias kusk- och tränarchampion här på Axevalla 2022: Carl Johan Jepson och André Eklundh. 
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Lunchtävlingarna i tisdags 



Tisdagens lunchtävlingar gick glädjande nog i Axevallas tecken och sex av de åtta loppen vanns av 

Axevallatränade hästar. Våra tränare fortsätter på den inslagna vägen från ifjol att ta för sig mer och mer på 

hemmaplan och även rikstäckande. Förra året tog Axevallatränarna bl. a. 25 STL-segrar (+ 141 % gentemot 

året innan), vann totalt 476 lopp (+ 21 %) och körde in 47.150.343 kr (+ 23 %). Ett stort tack till våra aktiva 

och hästägare för ett fantastiskt sportår 2022 och lycka till 2023.  

Photoshots  
 

 

  

 

 

November 

Månadens häst i november 2022: Combat Fighter. 

November  
 

 

 

December 

Månadens häst i december 2022: Mud Hill 

December  
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Axevallas Travgala 

Årets travgala här på Axevalla för prestationer utförda under 2022 går av stapeln lördagen den 18 februari 

(STL-tävlingar på Bergsåker). Vi håller 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 med tillhörande underhållning både före och efter ceremonierna. Det är 15 kategorier med tre 

nominerade i varje kategori: Årets tvååring, Årets Treåring, Årets Ponnykusk, Årets ungdom, Årets kusk (B 

och K-licens), Årets uppfödare, Årets ryttare, Årets sto, Årets B-tränare, Årets montéhäst, Årets hästskötare, 

Årets fyraåring, Årets tränare, Årets kusk och Årets häst. Mer info om upplägg, hur man bokar biljetter o.s.v. 

kommer inom kort. 

 

  

 

 

Axplock vecka 3 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under förra veckan. 

Axplock  
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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 Östersund! 

Köp din andel 
här  
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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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