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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

För andra tävlingskvällen i rad arrangerar vi V64-tävlingar på tisdag och även nästa tävlingsdag, tisdag 14 

februari, är det V64-spel som gäller. Som arrangör brukar januari vara en tuff månad, både sportsligt och 

arrangörsmässigt, vilket märktes tydligt i måndags. Det var väldigt få besökare på plats och tyvärr fick vi kort 

inpå tävlingarna ta beslutet att inte ha restaurangen öppen då det endast var tre bokade. Sportsligt tycker jag 

dock att vi håller stilen väldigt bra för årstiden vilket även gäller kvällens tävlingar även om det är lite få 

startande i vissa lopp. En klar tendens som vi märker sedan i höstas är att vi har en större andel 

hemmahästar som tävlar på hemmabanan. Under tisdagens tävlingar är också Svensk Travsports VD Maria 

Kroon och sportchef Robert Karlsson på plats här på Axevalla för att följa tävlingarna och prata med aktiva, 

personal och publik. 

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/ktmAJrQ3KECJ2a-XAJkJJQ/a/ACEjTT1-_Ue8V3Dpw0jk4A/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/jhh5pryVzk2kfK-XAJkJJQ/a/9dxi7x-Kd0WcYs3baxyyFw/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/YMBJEHU2bUuJH6-XAJkJJQ/a/82fwvlO4nkWDRRuXFTR64w/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/hbAkEzC91kmrfq-XAJkJJQ/a/aFobxzCsSkuvAhxMsC0tMQ/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/ktmAJrQ3KECJ2a-XAJkJJQ/a/29NBCOQJD0Sus-HZPEV7Lw/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A


  

 

Tävlingarna i måndags 

Det blev två hemmasegrar i måndags: Putte – Stefan Persson (Anders Svanstedt) och Mr Birdman – Stefan 

Persson (Marcus Sundberg). Dessa två pryder tisdagens programomslag och Stefan Persson blev för övrigt 

kvällens man med en trippelseger. Som ovan nämnt tog vi på kort varsel beslutet att inte öppna restaurangen 

i måndags p.g.a. för få bokningar (3 st). Vi hoppas och tror att det var en engångsföreteelse då vi sedan i 

höstas haft hundra gäster eller fler på restaurangen per tävlingsdag. På tisdag är det Taco Tuesday på 

restaurangen för 199 kr (inkl. entré). Tävlingsdagen efter, tisdag den 14 februari (Alla hjärtans dag) erbjuder 

restaurangen 2-rätters och ett glas bubbel för 295 kr. Är man intresserad av konferenspaket här på Axevalla 

kombinerat med tävlingar på kvällen så har vi två fina paketerbjudanden och likaså om man är sugen på 

femkamp och middag med kollegorna eller kompisarna. Alla dessa erbjudanden hittar ni i tisdagens program 

(sid. 6 och 19). Vi vill också passa på att slå ett slag för vår lounge som ligger i anslutning till restaurangen. 

Där kan man med fördel köpa enklare förtäring och dryck och se tävlingarna från bästa plats. 

Photoshots 
23/1  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/-ZEXbk6BpEiaEK-XAJkJJQ/a/uBC5siVE_kSDyUG8RssGiQ/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/-ZEXbk6BpEiaEK-XAJkJJQ/a/uBC5siVE_kSDyUG8RssGiQ/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A


 

Taco Tuesday på tisdag! 

Tisdag 31/1 kör vi riktigt bra pris på Mexikansk Buffé i restaurangen. Dessutom fri entré för alla 

restauranggäster under kvällen. Boka platser via länken nedan redan idag! 

 

Samla gänget och kom på Taco Tuesday hos oss. God mat, gött häng och spännande sport utanför fönstren! 

Boka här  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/UgDPEBetWEmhAq-XAJkJJQ/a/69fDPOdatU6vNbya_QeMgg/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A


 

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. Alla nominerade finns på våra olika sociala 

plattformar och där hittar ni också all info om upplägget och hur man bokar biljetter. 

 

  

 

 

Axplock vecka 4 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under förra veckan. 

Axplock  

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/CUs68NuFLUCv5q-XAJkJJQ/a/D_RrETqCVk2YP_cuwehmMg/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A


 

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 Halmstad! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/bs4SpLmRBEyXfq-XAJkJJQ/a/MJbmD-m85kys6onzt0ehQA/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/DsrYNDnguEatLq-XAJkJJQ/a/Gt3jXG8EakC_7Tgeo83Szw/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/DsrYNDnguEatLq-XAJkJJQ/a/Gt3jXG8EakC_7Tgeo83Szw/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A


 

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/T2Fd8_MopECMA6-XAJkJJQ/a/ZOXXyKxbn0Ku_QmVBHtPqA/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/T2Fd8_MopECMA6-XAJkJJQ/a/ZOXXyKxbn0Ku_QmVBHtPqA/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/6qkWePzbB0WG8K-XAJkJJQ/a/DeQnbtP9bka61gOKj0qHXQ/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/2Raog0q2l0ytZq-XAJkJJQ/a/4ZiJ_WtE00m-3-MEeAvvKA/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/sUje9QO4p0GYpK-XAJkJJQ/a/uLKCk3G3ckqmZg6F12eVbg/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/GVBqlidSIUKA0K-XAJkJJQ/a/j5w_viwpbkKV9I0rqvfSHA/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A
https://travsport.customer.eclub.se/link/jcg7U2pKZUSB86-XAJkJJQ/a/MdrewSM1rE2VheszspMHkQ/Ykmawch3wkCorK-XAJPwHw/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/dGXS8s4R1UOrP6-XAKmC9A

