
 

visa i webbläsare  

 

HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

För tredje tävlingsdagen i rad så arrangerar vi V64-spel på tisdag och vi har 10 mestadels välfyllda lopp på 

programmet som både sportsligt och spelmässigt ser klart intressanta och bra ut för årstiden. På 

restaurangen serveras ett Alla Hjärtans Dag-erbjudande (tvårättersmiddag och ett glas bubbel) för 295 kr. 

Boka här  
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Förra tävlingsdagen 

Det blev fem hemmasegrar under V64-tävlingarna förra tisdagen: 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. Det är 

dessa som också pryder tisdagens programomslag. 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. 

 

  



 

Hemmatränarnas framfart 

Anders Svanstedt har verkligen rivstartat 2023 som tränare med åtta segrar, fyra andraplatser, en tredjeplats 

och nästan en halv miljon inkört i skrivandets stund (10 februari). Han har i januari sin andra månadens häst 

här på Axevalla på de tre senaste månaderna i Muscle Lane (Combat Fighter i november). Muscle Lane har 

sedan han kom till Anders i början på oktober hittills tjänat 223.800 på sju starter med STL-segern i 

Bronsdivisionen senast som clou. 

Även många andra Axevallatränare har börjat året mycket starkt och fortsatt den positiva trenden från året 

innan. David Persson har redan vunnit fem lopp och även han kört in nästan 500.000 kr. Trea på listan i 

skrivandets stund är Hans Crebas som kommer från sitt överlägset bästa år och har hittills i år tre segrar till 

stallet och ca 330.000 kr inkört. 

Nyblivna A-tränaren Josefine Ivehag är femma på listan med resultatet 19: 4-1-6, 240.000 kr. B-tränarna 

Jeanet Årman och Magnus Jernemyr har redan i år vunnit två lopp liksom Mikael Fellbrandt som ju tog en 

dubbelseger här hemma förra tävlingsdagen. Även den nyblivna B-tränaren här på Axevalla, Marcus 

Sundberg, har två segrar genom sin Mr Birdman som har två raka här hemma.  

Vi vet också att våra ”topp tre” tränare från förra året, Ulf Stenströmer, Eric Martinsson och Sofia Aronsson 

samtliga vintertränar för fullt och deras tunga artilleri lär rulla i gång desto längre in på året vi kommer. 

 

  



 

Förändringar på träningslistor 230101-230210 
Axevalla 

Totalt antal hästar i A-träning 435. Startprissummor och rekord t.o.m. 230209 

Till artikeln  
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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  
 

 

  

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 med STL Champions på 

Åby! 

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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