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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Åter lunchtävlingar på tisdag 

För andra veckan i rad tävlar vi en tisdagslunch med åtta lopp på programmet. Det är vår första tävlingsdag 

för året då det är tillåtet med valfri balans igen efter tre månaders skotvång. Det var ganska tunt anmält till 

den här tävlingsdagen och flera av loppen är inte fulla. Vi har dock tävlat tätt den sista tiden vilket påverkar 

och det ska bli spännande att se hur det ser ut nästa tävlingsdag, söndag den 19 mars, då vi arrangerar 

GS75-spel.   
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Tävlingarna i tisdags 

Fyra av de åtta loppen i tisdags vanns av hemmahästar: Dolce A.F. – Fredrik Berg, Gerben – Hans Crebas, 

Global Dream on – Magnus Jakobsson (Ulf Stenströmer) och Boss Design – Anders Svanstedt. 

Photoshots  
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STL-seger till David Persson 

David Persson har öppnat året strålande och toppar just nu ligan för inkörda pengar så här långt i år bland 

Axevallatränarna. I skrivandets stund har stallet kört in drygt 800.000 kr (38 st: 12-2-2) och har en 

segerprocet på 31,6 %. I lördags tog stallets Dynamite Sensation en STL-seger i Klass 1 på Rommetravet. 

Tiden blev fina 1.11,8/1640a och Axevallas champion Carl Johan Jepson satt i sulkyn. Calle som för övrigt 

vann tre STL-lopp den här dagen. 

 

  

 

 

Axplock 24/2 – 2/3 

Här redovisas samtliga Axevallahästar som segrat 

på bortaplan under ovanstående period. 

Axplock  
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Pannkakssöndag 19 mars 

- Ät så mycket du vill och orkar av våra nygräddade pannkakor med tillbehör. 

- Våra tillbehör: marshmallows, sylt, grädde och nutellagrädde 

Vuxen 120:- | Upp till 12 år 69:- | Under 2 år 0:- när målsman äter. 

 

Vår restauratör Mattiasmat serverar även klassisk husmanskost under dagen: 

- Pannbiff med karamelliserad lök, gräddsås, rårörda lingon, saltgurka samt rostad potatis 

-Senapsdressad krispsallad med sotad gurka och frön 

-Kaffe & kaka 

Boka här  
 

 

  

Kommande tävlingsdagar 

Söndag den 19 mars arrangerar vi som ovan nämnt GS75-tävlingar med första start kl. 13.45. Då har vi även 

pannkaksfest som tema och gillar man pannkakor i olika sorter med goda tillbehör ska man definitivt besöka 

oss den här dagen.  

Efter det tävlar vi två tisdagskvällar (28 mars och 4 april) innan det är dags för årets första riktigt stora 

begivenhet, lördag den 15 april med STL/V75-tävlingar. Vår första STL-omgång ligger i år alltså en dryg 

månad senare än tidigare vilket vi bara ser positivt på. Bland annat så är Gulddivisionen den dagen den 
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tredje deltävlingen i Paralympiatravet. I våra sociala medier och på vår hemsida hittar man lätt hur man bokar 

sina platser till den dagen oavsett om man vill sitta på restaurangen, Café Virana eller vara någon 

annanstans under tävlingarna. 

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 Örebro! 

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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