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SAMTLIGA TRAVTÄVLINGAR UTAN PUBLIK 

Som de flesta säkert redan vet så tog ST ett beslut sent i onsdags kväll att samtliga 

travtävlingar från och med igår torsdag körs utan publik. De enda som får närvara vid 

tävlingarna är aktiva (tränare, skötare och kuskar) samt de funktionärer och personal 

som behövs för att köra tävlingarna. All publik inklusive hästägarna utestängs alltså! 

Detta med anledning av det florerande Coronaviruset. 

Läs mer här vad ST säger om situationen! 

 

SÖNDAGENS TÄVLINGAR 

Vi har årets sjätte tävlingsdag och arrangerar GS75-spel för första gången i år. 

Startfälten ser intressanta ut även om ett par av loppen i omgången inte är fulla. 

Även om den inledande avdelningen bara innehåller sex snabbloppare så blir den 

ändå intressant med årsdebuterande Lucifer Lane och Balfour mot bland annat I 

Love Paris som har tillbringat vintern i Paris. 

UTBILDNINGEN FÖR A-TRÄNARNA 

Igår hade vi det andra kurstillfället vilket var mycket lyckat och uppskattat. Den röda 

tråden var digitala verktyg för verksamheten. Både konkreta tränar- och 

hästägarverktyg samt hjälp med säljande budskap och sociala medier och vi hade 

tre mycket intressanta föreläsare på plats. 

  

BIKEINFO FRÅN OCH MED MARS 

Våren närmar sig och med den har även barfotaförbudet hävts. Från och med den 

1/3 är det valfri balans som gäller (om inte banveterinären beslutar annorlunda), och 

skoinformation ska rapporteras in senast 15 minuter innan start i lopp 1. Nytt för i år 

är att man hanterar så kallas ”bikeinfo” på samma sätt, det vill säga att tränaren har 

skyldighet att rapportera in vilken sorts vagn hästen ska gå i senast 15 minuter innan 

start i lopp 1. För tränaren är det också möjligt att lämna information om vagn redan 

vid anmälan. Detta har efterfrågats av spelarna under en längre tid, och har nu alltså 

blivit verklighet sedan den 1/3. 

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2020/mars/beslut-om-stopp-for-publik-pa-svenska-travtavlingar/
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2020/mars/beslut-om-stopp-for-publik-pa-svenska-travtavlingar/


  

TRAVBUSSEN 

Vi får just nu många frågor om framför allt campingen men även biljetter till 

StoChampionatshelgen. Under veckan pågår arbetet med att skicka ut information till 

alla som har förtur på sina campingplatser, och resterande platser och biljetter till alla 

restauranger samt entrébiljetter släpps den 4/5-2020. Som det ser ut nu kommer det 

inte att bli några förändringar i pris från fjolårets Trippeltrav. Precis som i fjol har vi 

digitaliserat alla biljetter, och i år kommer campingplatserna bara att kunna köpas via 

vår webshop. Även stallbacksbiljetterna kommer att vara digitala, precis som i fjol. 

  

FÖLJ V75 TILLSAMMANS PÅ ROSERS SALONGER 

Skara Stadshotell kommer med början lördag den 28 mars, STL-finaler på Solvalla, 

att köra ett koncept där folk träffas, äter och dricker gott till ett rimligt pris, spelar och 

följer V75 tillsammans på lördagarna i deras Bistro. Exakt upplägg på konceptet 

återkommer vi till men tanken är att någon intressant gäst med travanknytning ska 

deltaga och att det görs ett större V75-system som man kan köpa in sig i. 

  

AXEVALLASEGRAR DEN GÅNGNA VECKAN 

5 Emmylou Ro 200306-10m 1 / 2160 1 15,6 30.000 15 Leo Emilia a (Persson 

David)a 

7 Sir Armani Ö 200308-1 4 / 2660n 1 18,9 10.000 38 Andersson Andreas (Rehn 

Kenneth)a 

6 Lady Star Bo (DE) Ö 200308- / 2140n 1 19,7 10.000 330 Wieselgren Douglas 

(Eriksson Niklas)a 

13 Floyd Fortuna (DE) Ö 200308-9 / 2100n 1 17,4 a 10.000 38 Berg Fredrik 

4 Rossi Palema E 200309-7 2 / 2140 1 15,0 30.000 42 Andersson Mikael J 

(Hedberg Pär) 



1 Bearicecream Å 200310-2 1 / 2140 1 15,9 a 30.000 28 Svanstedt Anders 

(Elfstrand Mimmi) 

10 Accolade Å 200310-4 10 / 1640 1 14,1 a 30.000 38 Eriksson Kim (Martinsson 

Eric) 

3 Scarlet Knightmare Å 200310-5 3 / 2140 1 17,7 a 20.000 132 Crebas Hans 

7 Cayucos S 200311-5 4 / 2660 1 16,0 40.000 33 Henriksson Jan (Årman 

Jeanet)a 

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 

Halmstad i morgon! 

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 

AXEVALLAHÄSTAR SOM STARTAR UNDER HELGEN 

5 Destiny Brodda Hd 200314-2 / 2140 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

4 Bazinga Cheri Hd 200314-3 / 1640 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

13 Bara Min Hd 200314-5 / 2180 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

12 Balanced Rudder Hd 200314-6 / 3140 Henriksson Jan (Wiklund-Turén Ulla)a 

3 Yukon Bay Hd 200314-8 / 2140 a Rydberg Jesper (Stenströmer Ulf) 

8 Judge Memphis Hd 200314-8 / 2140 a Bengtsson Tova (Elfstrand Mimmi) 

12 Bossy Alley (FI) Hd 200314-8 / 2140 a Olsson Klas (Elfstrand Mimmi) 

6 Smokey Herman Hd 200314-11 / 1640 a Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf) 
 

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/I9WG-GMCW-40443/xAWlWbn-z99CNU62fxrIYw==
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/I9WG-GMCW-40443/xAWlWbn-z99CNU62fxrIYw==
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/I9WG-GMCW-40443/xAWlWbn-z99CNU62fxrIYw==
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/I9WG-GMCW-40443/xAWlWbn-z99CNU62fxrIYw==

