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Anders Svanstedt har knallform 

Stall Anders Svanstedt har inlett året rent strålande och har redan kört in nästan 500.000 kr den första 

månaden med 8 segrar, 4 andraplatser och en 1 tredjeplats till stallet. I lördags vann Anders V75 på 

Halmstadstravet med Muscle Lane och i måndags blev det en dubbelseger på Färjestad genom Västerbo 

Olympus och Zelma de Castella där den senare kördes av Elisa Svensson. 
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Dags att utse Årets Häst 

Vem blir Årets Häst 2022? De fyra nominerade stjärntravarna som gör upp om titeln är: 

 

Don Fanucci Zet 

Francesco Zet 

Lara Boko 

San Moteur 

 

Det är Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) som utser kandidaterna till Årets Häst. Svenska folket 

och SHK:s medlemmar står för 50 procent vardera av röstningen. 

Vem som blir Årets Häst avslöjas lördag 11 februari i tv-programmet V75 Direkt med Hästgalan. Då hyllas 

2022 års främsta prestationer och vinnarna i Hästgalans många priskategorier. Galan hålls på Åbytravet, 

sänds i TV12 och TV4, där den samsas med V75 och STL Champions som avgörs parallellt, även de på 

Åby. 

Rösta Här  
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Tävlingarna i tisdags 

Det blev fem hemmasegrar under V64-tävlingarna i tisdags: Jacky B. – Gustav Johansson (Henna Ikonen), 

Vikens No Limit – André Eklundh (Mikael Fellbrandt), Vikens Takecool – André Eklundh (Mikael Fellbrandt), 

Mr Birdman – Stefan Persson (Marcus Sundberg) och Lincoln Abe Boko – Hans Crebas. Hemmalaget 

fortsätter alltså att ta för sig både på bortaplan och här hemma och sedan i höstas  ser vi också en klar 

tendens att fler hemmahästar startar på hemmaplan gentemot tidigare. Detta beror säkerligen på flera 

orsaker. En är garanterat de höga bränslepriserna. 

Photoshots 
31/1  
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Axevallas Travgala 18 februari 

Lördagen den 18 februari är det dags att hedra och hylla de bästa prestationerna under 2022! Vi välkomnar 

er till restaurang Pay the Bill för en kväll fylld med fest, god mat och nattklubb med DJ efter galan. Vi utser 

såklart bland annat Årets Häst 2022. Boka dina biljetter via länken nedan så ses vi på Axevallas Travgala 

2023! 

Galabiljetter  
 

 

  

 

 

Axplock vecka 4 

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 Solvalla! 

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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