Axevalla Nyhetsbrev 2020-03-27
LUNCHTRAV MED NIO LOPP
Onsdag nästa vecka tävlingar vi igen. Vi arrangerar åter lunchtävlingar, de första för
året med åtta lopp på luncherna som i praktiken blir nio lopp då vi valde att dela den
lägsta klassen på grund av det var så många anmälda. Det är fortsatt väldigt bra
anmält överlag i loppen och det märks också att fler och fler fina hästar kommer ut
och årsdebuterar. Ett härligt vårtecken i dessa svåra tider där det mesta annars
handlar om Coronavirusets framfart över världen.

FORTSATT STÄNGT FÖR PUBLIK
Med anledning av Coronakrisen så är tävlingarna fortsatt stängda för publik och med
stängd publikplats. Stallbacken är en arbetsplats och det råder väldigt strikta
restriktioner för vilka som får vistas där. Endast aktiva kring de startande hästarna
och de funktionärer- och personal som behövs för tävlingarnas genomförande har
tillträde. Vakterna vid stallbacksgrinden har listor och samtliga får identifiera sig. Vi
har även vidtagit en hel del andra åtgärder för att säkerställa att vi följer de
restriktioner och rekommendationer som råder för att undvika fysisk kontakt mellan
människor i största möjliga mån. Inskrivningen är flyttad utomhus så att hanteringen
av nummerbrickor och annan rapportering sker på ett säkerställt sätt. Stallbacken är
stor och det mesta en tävlingsdag sker utomhus och vi kan också konstatera att de
två tävlingsdagar vi hittills har arrangerat under rådande omständigheter så har alla
varit väldigt förstående och hjälpsamma och verkligen följt de rekommendationer och
restriktioner som gäller.

FORTSATT UPPFRÄSCHNING AV STALLBACKEN
Trots rådande omständigheter fortsätter vi uppfräschningen av vår stallbacke. Den
här veckan står sopning på schemat. Även om vi för tillfället kör våra tävlingar utan
publik så vill vi fortfarande att vår stallbacke ska vara inbjudande och trivsam för de
som besöker den. Under våren kommer vi också bland annat att ta ner gamla träd
och plantera nya, och sätta upp nya skyltar och speglar för att främja säkerheten för
både två- och fyrbenta.

BEMANNING PÅ KONTORET
På grund av de rådande restriktionerna kommer vi att tidvis vara kort om folk på
sportkontoret och anläggningen, men vi gör såklart vårt bästa för att kunna hålla
samma höga servicegrad som vanligt. Allt eftersom läget utvecklas kommer vi att
informera om omständigheterna som råder på vår hemsida och Facebook, så för att
hålla dig uppdaterad om det senaste så kan du kika in där med jämna mellanrum. Vi
kommer också att kontakta alla som gjort bokningar hos oss för att informera om
läget och den senaste utvecklingen.

AXEVALLASEGRAR DEN GÅNGNA VECKAN
Vi kan räkna in sju Axevallasegrar den gångna veckan där Johan L Sundgrens
Restless blev snabbast när hon segrade på Färjestad i söndags på fina
12,6/2140a. Linus Svensson gjorde sin första start som tränare för en del av Stall
Palemas hästar och satte dit Prince Palema samma tävlingsdag.
8 Simb Triumph S 200320-4m 8 / 2140 1 14,1 a 40.000 21 Ivehag Josefine a
(Dalborg Thomas)
1 Cracker Jack F 200322-2 1 / 2140 1 18,6 40.000 55 Jepson Carl Johan
(Martinsson Eric)
9 Prince Palema (US) F 200322-7 / 2140 1 15,4 a 25.000 24 Svensson Linus a
5 Restless F 200322-8 5 / 2140 1 12,6 a 35.000 257 Leo Emilia a (Sundgren
Johan L)
2 Vien Ici (IT) Ax 00324-4 / 140 1 14,8 a 5.000 46 Jepson Carl Johan (Stenströmer
Ulf)
1 Accra Ax 200324-5 1 / 2140 1 17,7 15.000 29 Andersson Mikael J (Martinsson
Eric)

2 Nymo Å 200325-4 2 / 2140 1 16,6 30.000 685 Claesson Fredrik (Pettersson
Stefan)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 (finaler)
på Solvalla i morgon!

Trevlig helg!

Lars, Roger & Sara

AXEVALLAHÄSTAR SOM STARTAR UNDER HELGEN
12 Vichy Grif (IT) S 200327-9 / 2140 a Kihlström Örjan (Aronsson Sofia)

5 Candy Crush Kr 200328-5 / 2160 Elfstrand Maria (Elfstrand Mimmi)

1 Ikaros di Quattro S 200328-6 / 2140 a Crebas Hans
8 Cayucos S 200328-6 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
3 Baron Gift S 200328-7 / 2140 a Svanstedt Rickard
14 Viola Grif (IT) S 200328-8 / 2160 Leo Emilia a (Aronsson Sofia)

15 Bara Min S 200328-8 / 2160 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
11 Inez Alki* (NL) S 200328-10 / 2140 a Crebas Hans
1 Smokey Herman S 200328-11 / 2140 a Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)

1 Back on Line Å 200329-2 / 2140 a Berg Fredrik (Virdhage Josefine)a
9 Sienna Lady (NO) Å 20032-2 / 2140 a Elfstrand Mimmi
6 Elektra Dream Å 200329-3 / 2140 a Jonsson Anders I a
3 Prince F.P.Romsås Å 200329-4 / 2140 a Sövik Preben a (Björkqvist Jan)
2 Dolcetto Å 200329-5 / 2140 a Rydberg Jesper (Rixman Thord)a
1 No One Like You Å 200329-9 / 2140 a Pettersson Patrik a (Olofsson
Elisabeth)a
1 Man of Peace Å 200329-10 / 2140 a Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina)
5 Lord of Stonecroft Å 200329-11 / 2140 a Sövik Preben a (Björkqvist Jan)

