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NYÅRSAFTON EN FORMIDABEL SUCCÉ! 

För lite drygt ett år sedan så var uppfattningen generellt sett ganska negativ till att vi 

skulle arrangera tävlingarna på Nyårsafton. Tongångarna var att framför allt att det 

skulle bli svårt att locka publik och sponsorer till den dagen, en utmaning –javisst, 

MEN VI BESTÄMDE oss här på Axevalla för att göra något speciellt med 

arrangemanget på Nyårsaftonen, vi antog utmaningen, vi ville ge en bra upplevelse 

för vår publik/aktiva och börja bygga en dag som skulle kunna utvecklas över tid till 

något riktigt bra och roligt i flera år framöver, vi ville sätta en ny tradition med 

”Nyårstravet”. 

Så föddes konceptet ”Publikjakten” där ett stort antal företag går in som sponsorer 

för att skapa möjligheter till att så många som möjligt skulle komma till 

nyårstävlingarna. Det första året (2018) tyckte vi var godkänt för att vara just det 

första året. Inför andra året, som var tävlingarna i tisdags så hade vi satt upp några 

mål som vi ville nå: 

En publiksiffra på 2500, 100 deltagande företag och 300 matgäster i restaurangen. 

Nu har vi precis genomfört denna dag för andra gången och vi kan inte annat än 

säga att det har blivit en riktig succé, vi hade drygt 2600 personer i publiksiffra, 110 

företag slöt upp som sponsorer och restaurangen blev helt fullbokad med över 400 

gäster!!! 

Vi vill med dessa enkla rader tacka ALLA som hjälpte oss till en så lyckad dag, 

publik, aktiva, sponsorer, medarbetare…. Ja listan kan göras lång, och jag är 

oerhört tacksam för allt ni gjorde för att nå ett så lyckat resultat, jag har sagt 

det förr och säger det igen, TILLSAMMANS ÄR VI STARKA, så ett jättetack till 

ALLA! 

Nu börjar arbetet med att utveckla denna dag ytterligare till nyårsafton i år (2020), vi 

har redan en del uppslag och idéer som vi vill genomföra för att förstärka 

upplevelsen ytterligare och vi ser redan nu emot Nyårsafton 2020!! 

  



SPORTSLIGT FRÅN NYÅRSAFTON 

Det var härlig stämning både på publikplats- och stallbacken och sportsligt fick vi se 

riviga och spännande lopp. Omkring kl. 17.30 var årets sista vinnare Linus Boy och 

Rikard N Skoglund i mål och alla kunde åka hem och fira in det nya året. Photoshots 

från tävlingsdagen finns här! 

 

ÅRSPREMIÄREN NÅGRA VECKOR BORT 

Vi drar igång igen tisdag den 21 januari då vi arrangerar V64-spel. Samtliga 

tävlingsdagar 2020 (undantaget StoChampionatshelgen) ute på Tickster om än i ett 

enklare format. Här kommer du att kunna köpa biljetter, program och mat på 

restaurangen till samtliga tävlingsdagar, och även tandemkörningar de dagar de 

erbjuds. Vi kikar även på möjligheten att sälja merchandise på Tickster. Att erbjuda 

alla biljetter och varor på Tickster är ett steg i digitaliseringen av Axevalla och ett sätt 

att förenkla och förhöja upplevelsen för dig som kund. Det är också här du kommer 

att kunna köpa alla biljetter, campingplatser och övrigt till StoChampionatshelgen när 

de släpps. 

 

DAGAR ATT BOKA UPP I ALMANACKAN 

Förutom STL-dagen med V75-spel lördag den 22 februari så vill vi redan nu punkta 

lite för årets Hingstdagen söndag den 3 mars. Inbjudningar har nu gått ut till 

hingsthållare och stuterier inför vår Hingstdag i mars. När det är klart vilka hingstar 

som gästar oss kommer även inbjudan till stoägarna skickas ut. I år byter vi till vad vi 

tror blir en lämpligare plats för hingstvisningen, nämligen vår körhall. Där kommer 

hingstarna att förevisas och utställare att finnas. Hingstdagen är i år även en söndag 

när vi arrangerar GS75-tävlingar, vilket vi hoppas gör att fler har möjlighet att komma 

till oss för att titta på hingstarna och kanske passa på att boka till sitt sto. 

  

FINA AXEVALLAFRAMGÅNGAR UNDER JULVECKAN 

Axevallatränarna har inlett årets starkt. Framförallt Johan L Sundgren som redan 

första dagen han startade hästar som egen proffstränare tog sin första seger när 

Edmund vann på Åby i måndags. Han följde upp genom att själv vinna med 



Jasmin Band på Åby igår! Som vanligt ser man photoshots under Axplock på 

hemsidan! 

4 Edmund Å 191230-3 4 / 1640 1 13,8 a 30.000 75 Ingves Peter (Sundgren 

Johan L) 

8 Teton Sweet Lindy S 200101-8 7 / 2140 1 15,2 a 40.000 622 Hollsten Henrik 

11 Jasmin Band Å 200102-4 11 / 1640 1 15,1 a 35.000 152 Sundgren Johan L 

6 Candy Crush Å 200102-6 6 / 2640 1 17,5 a 35.000 794 Elfstrand Maria 

(Elfstrand Mimmi) 

Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter: 

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

 

Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till V75 på 

Jägersro i morgon! 

Trevlig helg! 

 Lars, Roger & Sara 

Axevallahästar som startar i helgen: 

3 Ville Turf S 200103-3m / 2140 a Ekholm Anna (Renström Caroline)a 

  

3 Emmylou J 200104-5 / 2140 a Leo Emilia a (Persson David)a 

12 Vagabond Bi (IT) J 200104-6 / 1640 a Claesson Fredrik (Persson David)a 

3 Lover Face J 200104-7 / 1640 a Eriksson Christoffer (Svanstedt Anders) 

7 Star Advisor Joli J 200104-7 / 1640 a Eklundh André (Aronsson Sofia) 

6 Valkyria Bob J 200104-8 / 2140 Adielsson Erik (Aronsson Sofia) 
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 12 Malte Laday F 200106-1 / 2140 Berg Fredrik 

3 Maisy F 200106-3 / 2140 Sundgren Johan L (Samuelsson Bo)a 

2 Restless F 200106-4 / 2640 Sundgren Johan L 

3 Rob Dyrdek F 200106-4 / 2640 Svanstedt Rickard 

1 Next Limit F 200106-5 / 2140 a Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

9 Merles Rapida F 200106-5 / 2140 a Claesson Fredrik (Ivehag Josefine)a 

11 Sir Armani F 200106-5 / 2140 a Andersson Mikael J (Rehn Kenneth)a 

4 The Trick Vick F 200106-6 / 1640 a Svanstedt Rickard 

1 Rowena Crown F 200106-7 / 2140 a Andersson Mikael J (Sörensen Ulrika)a 

3 Amourette F 200106-7 / 2140 a Elfstrand Mimmi 

8 Milk and Sugar F 200106-7 / 2140 a Svanstedt Rickard (Elfstrand Mimmi) 

2 Nah Des Te F 200106-8 / 2140 Andersson Mikael J (Persson David)a 

3 Goutte de Pluie (FR) F 200106-8 / 2140 Sundgren Johan L 

5 Fleur Mearas F 200106-8 / 2140 Kontio Jorma (Sundgren Johan L) 

8 Heather Deo (US) F 200106- / 2140 Jepson Carl Johan (Persson David)a 

11 Moet F 200106-8 / 2140 Lundemo Jan (Elfstrand Mimmi) 

12 Anemon F 200106-8 / 2140 Berg Thomsen Per 

1 Tellus Face F 200106-9 / 2140 a Svanstedt Rickard (Elfstrand Mimmi) 

2 Accolade F 200106-9 / 2140 a Eriksson Kim (Martinsson Eric) 

4 Erik K. F 200106-9 / 210 a Jakobsson Magnus (Ivehag Josefine)a 
 

 


