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Lunchtävlingarna på tisdag 

Tisdagens lunchtävlingar med åtta lopp är mestadels välfyllda och håller för årstiden klart godkänd kvalitet. 

Även nästa tävlingsdag, tisdag den 7 mars, är det lunchtrav som gäller 
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Tävlingarna i tisdags 

Fem av de åtta loppen i tisdags vanns av hemmalaget: Leia Crown – Elin Brolin (Elisabeth Olofsson), 

Jackpot Sisu – Emilia Leo (David Persson), El Greco – Emilia Leo (David Persson), Balzano da Quattro – 

Rolf Odén (Jenny Glans) och Escama – Carl Johan Jepson (Josefine Ivehag). Vi noterar att det var fjärde 

raka montésegern för El Greco och femte segern i sjätte starten sedan han kom till David Persson. 

Photoshots  
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Dats So Cool segrade i Frankrike 

Eric Martinssons Dats So Cool tog i lördags sin och tränaren Eric Martinssons första seger på fransk mark 

(Laval) efter att ha suttit fast i den första starten för någon vecka sedan. Åttaåringen är uppe i Gulddivisionen 

i Sverige och kommer att stanna kvar på Grosbois för ytterligare starter i Frankrike. Segern var värd 161.835 

SEK och i sulkyn satt Gabriel Gelormoni. 

 

  



 

 

Axplock v 8 2023 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
 

  

 

Galan i lördags 

Axevallas travgala gick av stapeln i lördags med ca 130 gäster på plats. Pristagare blev i tur och ordning: 

Årets tvååring: Mister Aloha (David Persson), Årets treåring: Combat Fighter (Anders Svanstedt), Årets 

ponnykusk: Elias Gustavsson, Årets ungdom: Malte Handfast, Årets kusk (K och B-licens): Linda Sedström, 

Årets uppfödare: Anna Forssell AB, Skara, Årets ryttare: Iina Aho, Årets sto: Nina Ginto (Sofia Aronsson), 

Årets B-tränare: Frida Berg, Årets montéhäst: Country Sound (Anders Hultgren), Årets hästskötare: Henna 

Ikonen, Årets tränare: Ulf Stenströmer, Årets fyraåring: Hobart (David Persson), Årets kusk: Hans Crebas, 

Årets häst (utsedd av Bonnier News): Unico Broline (Sofia Aronsson). Ett stort grattis till alla vinnare. 
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Vinnare på 
galan  

 

 

  

Stor V75-vinst till Axevalla 

Axevallabekantingen Tobias Hagström slog till rejält i lördags och fick in V75 (Bergsåker) på sitt andelsspel 

på City Gross i Skara. Systemet såldes i 12 andelar (200 kr/andel) och gav totalt 8.957.889 kr och varje 

andelsägare fick 746.490 kr. Tobias arbetar som snickare men är en trogen Axevallabesökare och han har 

också arbetat hos oss under många år. Redan som 15-åring började han som växlingsbud i toton och från 

han var 18 år tills för några år sedan arbetade han som totokassör under våra tävlingsdagar. Ett stort grattis 

till Tobias och till de lyckliga som köpte en andel i systemet. 

 

  

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 Romme! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  
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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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