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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna på tisdag 

På tisdag arrangerar vi åter V5-tävlingar saxat mot Eskilstunas V64-tävlingar och vi har åtta lopp på 

programmet. Notera att starttiden för tävlingarna är kl. 17.45 vilket är den tid vi kommer att starta den här 

typen av tävlingsdagar (saxbana med V5-spel) under året.  
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Tävlingarna i tisdags 

Det blev fyra hemmasegrar under tävlingarna i tisdags: Mello Dee – Stefan Persson (Sofia Aronsson), 

O’Hara – Victor Rosleff (David Persson), Global Dream on – Magnus Jakobsson (Ulf Stenströmer) och 

Timeless – Carl Johan Jepson (Frida Berg). För övrigt så konstaterar vi att Stefan Persson tog fyra segrar 

under kvällen och två av dessa kom med hästar tränade av Ola Samuelsson. 

Photoshots  
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Noras Bean och Southwind Feji har gått ur tiden 

Två stora fyrbenta Axevallaprofiler har dessvärre i dagarna lämnat oss. Ulf Stenströmers stjärna och 

flerfaldiga Grupp 1-segrare Noras Bean tjänade drygt 12 miljoner kronor och tog 22 segrar på 77 starter. Den 



allra största segern kom 2014 i Prix de France och under karriären vann han också storlopp som Gran 

Premio Continentale, Gran Premio delle Natione (Nationernas Pris), Grote Prijs der Giganten och anrika 

Axevallalöpning här hemma under StoChampionatshelgen. Han slutade bland annat tvåa i Konung Gustaf 

V:s pokal, Criterium Continental, Oslo Grand Prix, Jubileumspokalen, Svenskt Mästerskap och Jämtlands 

Stora Pris. För att hedra en av Axevallas bästa hästar genom tiderna pryder han tisdagens programomslag 

och han tillägnas även kvällens tredje lopp där det finns en fullständig förteckning över hans karriär och 

meriter.  

Stall Palemas stjärnsto Southwind Feji tog hela travsverige med storm under 2017 och 2018. Hon kom till 

Sverige från USA för att verka i aveln (startade aldrig i USA) men blev inte dräktig och fick därför gå in i Pär 

Hedbergs träningsstall. Hon vann sedan 17 av sina 19 första starter och däribland sju raka V75-lopp (totalt 

9), nästan alltid med Mikael J Andersson i sulkyn. Totalt tjänade hon 1.574.400 kr och segrade i 21 av 

karriärens 35 starter. Hon hann få en avkomma, Otto Palema (e. Readly Express), som är ett år och det blir 

mycket spännande att följa hans framtida karriär med tanke på de gener han besitter. 

 

Axevalla tackar Noras Bean och Southwind Feji för alla höjdpunkter de gav oss på travbanorna. 

 

  

 

 

Axplock 10-16 februari 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
 

  

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 Bergsåker! 

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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