Axevalla Nyhetsbrev 2020-03-20
SAMTLIGA TRAVTÄVLINGAR UTAN PUBLIK
Precis som övriga landet påverkas såklart även travet av läget med Covid-19. För
travsportens del betyder det att vi i dagsläget tävlar som vanligt men utan publik. På
stallbacken vidtags också åtgärder för att inte riskera spridning av viruset. Endast
aktiva som behövs för att genomföra tävlingarna får vara på plats: detta innefattar
kuskar, tränare, transportörer, skötare och funktionärer. Vi kan alltså inte i dagsläget
välkomna hästägare till stallbacken, vi ber om förståelse för detta då vi alla måste ta
ansvar för att inte utsätta våra medmänniskor för onödiga risker.
När det gäller personal på Axevalla så är reglerna samma för oss som för alla andra,
det vill säga att de medarbetare som visar förkylningssymptom stannar hemma och
de som kan arbeta hemifrån gör det i så stor utsträckning som möjligt. Det kan just
nu vara lite längre ledtider, men vi gör allt för att kunna hålla samma höga
servicegrad som vanligt.
Rådande läge innebär också att alla bokningar i restaurangen kommer att ställas in
när vi vet att aktuell tävlingsdag körs utan publik. Alla som bokat kommer att bli
kontaktade personligen av oss en tid innan aktuell tävlingsdag.
Vi tar situationen en dag i taget och informerar så fort något ändras på
www.axevalla.se, i våra sociala medier och givetvis på www.travsport.se.

LUNCHTÄVLINGAR PÅ TISDAG
Tisdagens lunchtävlingar är de sista på ett tag med fem lopp på programmet. Nästa
tävlingsdag, onsdag den 1 april, arrangerar vi även då lunchtrav men har då åtta
lopp. Sportsligt finns det några godbitar att se fram emot. Bland annat årsdebuterar
årets treåring på Axevalla 2019, Svecak Palema, i lopp 4. Det nyblivna fyraåriga
stoet avslutade förra årets säsong med att vinna E3 Revanschen för ston på
Färjestad och tränas nu mer av Linus Svensson som har tagit ut en B-licens och
tränar fem av Stall Palemas hästar. Förutom Svecak Palema bland annat även
välkända Dream Night Palema, Prince Palema och Tyra Palema. Bland
motståndarna hittar vi bland annat Björn Goops He’s Marvelous, Robert Bergs STLvinnare från i höstas Mellby Granat och Sofia Aronssons Italienska nyförvärv

Victory’s Club som har fyra segrar och en andraplats på de fem senaste starterna i
Italien.

TÄVLINGARNA I SÖNDAGS
Tävlingarna i söndags flöt på fint trots restriktionerna och att vi inte hade någon
publik på plats. Bland annat fick vi se Lucifer Lane årsdebutera på bästa sätt med
seger och för Axevallas del blev det två segrar genom Zeroguning – Emilia Leo
(David Persson) och Rally Gunnar – Rikard N Skoglund (Ulf Stenströmer).

NYA HEMSIDAN
Arbetet med vår nya hemsida fortskrider enligt plan men med lite tidsfördröjning.
Miljöerna där vi ska bygga vår nya site finns nu uppe och det praktiska arbetet med
byggandet av själva sidan kommer att börja om några veckor. För närvarande jobbar
vi med att bygga menystrukturer och välja vilken information som ska finnas med på
vår nya sida, och vilken information som ska flyttas över från den gamla siten.
Travskolans sida och StoChampionats-sidan kommer att finnas kvar i befintligt
format men länkas från den nya sidan. Tanken är att alla travbanors hemsidor ska
uppdateras och få ett gemensamt utseende. Den nya sidan kommer att vara mer
användarvänlig och det kommer att vara lättare att hitta information på den.

AXEVALLASEGRAR DEN GÅNGNA VECKAN
Bland annat så gjorde Morgan Wilhelmssons stjärna Mack Dragan årsdebut på
bästa sätt med seger på Mantorp i måndags. Mikael Fellbrandts stjärnsto Vikens
Fingerprint, årets fyraåring och årets sto på Axevalla 2019, vann på Örebrotravet i
tisdags och fortsätter att övertyga.

6 Up New Moon Mp 200316-3 6 / 1640 1 14,4 a 25.000 16 Jepson Carl Johan
(Martinsson Eric)
14 Mack Dragan Mp 200316-7 7 / 2180 1 14,8 30.000 14 Jepson Carl Johan
(Wilhelmsson Morgan)a

8 Violas Jack Å 200317-4 6 / 2140 1 16,5 a 30.000 259 Berg Thomsen Per
2 Vikens Fingerprint Ö 200317-4 2 / 2100 1 13,8 a 40.000 43 Andersson Oskar J
(Fellbrandt Mikael)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
Bergsåker i morgon!

Trevlig helg!

Lars, Roger & Sara

AXEVALLAHÄSTAR SOM STARTAR UNDER HELGEN
1 Adamant S 200320-4m / 2140 a Adolfsson Sofia a (Berg Ulla)a
8 Simb Triumph S 200320-4m / 2140 a Ivehag Josefine a (Dalborg Thomas)

2 Sweet Carola F 200322-1 / 2140 Henriksson Jan (Sandin Elisabeth)
12 Vicky de Castella F 200322-1 / 2140 Andersson Oskar (Sandberg Nathalie)a
1 Cracker Jack F 200322-2 / 2140 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Lijona F 200322-2 / 2140 Henriksson Jan (Pettersson Mikael)a

8 Vinnas Titania F 200322-3 / 1660 Skoglund Rikard N (Martinsson Eric)
8 Destiny Brodda F 200322-5 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
9 Livi Obsession F 200322-5 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
2 Mån Viktor F 200322-6 / 2140 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
9 Prince Palema (US) F 200322-7 / 2140 a Svensson Linus a
14 Rise Again F 200322-7 / 2140 s a halsinfektion
2 Jasmin Band F 200322-8 / 2140 a Benzon Niclas (Sundgren Johan L)
4 Digital Furcola F 200322-8 / 2140 a Svanstedt Anders
5 Restless F 200322-8 / 2140 a Leo Emilia a (Sundgren Johan L)
6 Rapide Cash F 200322-8 / 2140 a Eriksson Kim (Martinsson Eric)
8 Modern Love F 200322-8 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
2 Epsom F 200322-9 / 2640 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
12 Made no Fear F 200322-9 / 2640 a Simberg Torbjörn a
2 Viking's Topline F 200322-10 / 2140 a Svanstedt Anders
4 Emmylou F 200322-10 / 2140 a Leo Emilia a (Persson David)a
7 Thelma de Glatigne* (DE) F 200322-10 / 2140 a Karhulahti Ville
9 Viggo Laday F 200322-10 / 2140 a Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine)a

