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DAGS FÖR ÅRSPREMIÄR 

Äntligen är vi igång med årets tävlingar och vi börjar med att arrangera V64-spel på 

tisdag, den första av 24 tisdagar här på Axevalla i år. Sportsligt känns det bra att vi 

fortsatt kan bjuda på ganska välfyllda lopp trots årstiden. Apropå sport så hade 

Axevallatränarna en riktigt stark avslutning av 2019 med 14 segrar de sista två 

veckorna varav fem av dessa med 100.000 kronor eller mer i förstapris. Även det här 

året har våra licensinnehavare startat starkt med 15 segrar under årets två första 

veckor. 

  

STEFAN SÖDERKVIST HYLLAS IKVÄLL 

Som vi berörde i förra nyhetsbrevet så kom Stefan Söderkvist några dagar innan 

årsskiftet med beskedet att han slutar som catchdriver. Stefan har genom åren varit 

väldigt förknippad med Axevalla som förstakusk till två av Axevallas främsta hästar 

genom tiderna, Fridhems Ambra och Noras Bean. Han skrällvann StoChampionatet 

2006 med Mad Marke och han körde hos oss i stort sett varje tävlingsdag under 

många år. Totalt blev det 3.271 segrar för denna travets hedersman som därmed 

ingår i en unik skara av kuskar som har vunnit över 3.000 lopp. På tisdag gästar han 

Axevalla som ”vanlig gäst” för första gången på länge, om ens någonsin? Han gästar 

uppsnacket på scenen före tävlingarna och tackas av för allt han gjort för- och på 

Axevalla genom åren. Det kommer såklart också att bli en del Fridhems Ambra- och 

Noras Bean-vinklingar under kvällen. 

  

CHAMPIONUTDELNINGAR 

På tisdag har vi också utdelningar för våra champions 2019. Resias 

Körsvenschampion blev för fjärde året i rad här på Axevalla Carl Johan Jepson som i 

år utmanades in i det sista av André Eklundh. Resias Tränarchampionat vanns av 

Pär Hedberg som därmed tog titeln för andra gången de tre senaste åren (2017 och 

2019). I Skaraborgsbygdens Lärlingsserie segrade Linus Svensson och 

Ladugårdinredes Amatörserie vanns av Håkan B Johansson. De tre första 

ceremonierna sker hos oss ikväll men Ladugårdsinredes Amatörserie är ju ett 

samarbete mellan Axevalla och Åby så den ceremonin kommer att ske på Åby under 

deras Champions-dag lördag den 2 februari. 



 

RIVSTART FÖR JOHAN L SUNDGREN 

Sedan Johan L Sundgren tog ut sin proffslicens den 11 december förra året har 

stallet gjort 11 starter varav fem av dessa har slutat med seger. I år har det blivit fyra 

segrar på sju starter i skrivandets stund. Onekligen en stark början på 

proffstränarkarriären för Johan som håller till på den nyinköpta gården Myran strax 

utanför Skara. På träningslistan finns för dagen 19 hästar varav 11 är tre år eller 

yngre. 

  

ÅRETS TRAVGALA 

Datum för årets travgala där vi hyllar de bästa prestationerna av både två- och 

fyrbenta under 2019 är nu satt: galan kommer att gå av stapeln den 29/2 och mer 

information samt inbjudningar kommer att gå ut inom kort. Men boka in datumet i 

kalendern redan nu och se till att komma på travfesten. På fjolårets gala utsågs 

Handsome Brad till vinnare i den tyngsta kategorin: Årets Häst. Vem som vinner 

titeln 2019 och självklart vinnarna i de andra kategorierna får ni veta på travgalan 

den 29/2! 

 

TACO TUESDAY 

Vi vill påminna om vårt nya koncept Taco Tuesday som vi har preimär för den 28/1. 

Bara att ta med kompisgänget eller arbetskompisarna till oss på veckans bästa after 

work! Restaurangen serverar såklart texmexbuffé, och vi hoppas också kunna bjuda 

på en sociala medier-nyhet under kvällen. Bonusen förutom god mat och dryck är 

såklart spännande travlopp till middagen! 

 

ANLÄGGNINGEN 

Arbetet med att fräscha upp både publikplats och stallbacke fortsätter: närmast är 

det bandomartornet som fått ett lyft invändigt (viktigt med bra arbetsmiljö för våra 

funktionärer) och nu är det totohallen i huvudbyggnaden som ska fräschas upp och 

målas om. Även nya möjligheter för de som vill äta på banan ska ses över i 

samarbete med vår restaurantör. Trav är som bekant bäst på plats, och det är viktigt 

för oss att kunna skapa en trivsam miljö för både publik och aktiva. 

 



NYÅRSFESTEN 

En av anledningarna till att den bästa förfesten till nyårsafton var just hos oss på 

Axevalla var alla de företag som deltog i Publikjakten. Tack vare dem kunde vi bjuda 

alla besökare på fri entré, program, tårta och bubbel till de 200 första, gratisbussar 

från fyra städer och mycket annat kul under kvällen. Utfallet blev ännu bättre än vad 

vi hoppats, och 600 fler personer besökte oss på nyårsafton det här året än i fjol! För 

att tacka för deltagandet i Publikjakten har vi bjudit in en representant från varje 

företag att komma till oss på Årspremiären på tisdag och äta middag i vår VIP-

avdelning. Vi hoppas såklart att ännu fler företag vill ansluta när vi återigen kör 

Nyårstrav i år! 

AXEVALLASEGRAR PÅ BORTAPLAN 

4 Vikens Brummer Ö 200112-4 4 / 2640 1 17,5 35.000 61 Jakobsson Magnus 

(Fellbrandt Mikael)a 

6 Artegna Jet (IT) Ö 200112-5 / 109 1 14,9 a 35.000 71 Jakobsson Magnus 

(Aronsson Sofia) 

10 Vikens Dome Ö 200112-7 10 / 2100 1 15,3 a 35.000 68 Dalborg Thomas 

(Sundgren Johan L) 

5 Jasmin Band Ö 200112-10 5 / 2100 1 16,3 a 35.000 23 Kontio Jorma 

(Sundgren Johan L) 

7 Rapide Cash F 200113-3 7 / 1640 1 14,5 a 25.000 29 Eriksson Kim 

(Martinsson Eric) 

6 Cadillac Dimanche F 200113-4 6 / 2640 1 15,9 a 25.000 342 Jepson Carl 

Johan (Barkmark Åke)a 

2 Stepping Moneyboy Mp 200113-1 2 / 2140n 1 18,7 25.000 22 Jepson Carl 

Johan (Martinsson Eric) 

10 Warpaint Mp 200113-9 10 / 2140n 1 16,9 a 30.000 159 Dalborg Thomas 

(Webermyr Ossi)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 

Kalmar i morgon! Klicka här för andel! 

 

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 

 

Axevallahästar som startar i helgen: 

3 Osborn Klipp Kr 200118-3 / 1640 a Crebas Hans 

2 Ikaros di Quattro Kr 200118-4 / 2140 Crebas Hans 

8 Vikens Energy Kr 200118-4 / 2160 Eriksson Kim (Fellbrandt Mikael)a 

14 Apple Rose Kr 200118-5 / 2160 Larsen Henriette (Sandblom Emil)a 

11 Stepping Forever Kr 200118-6 / 2140 Berg Fredrik 

3 Baron Gift Kr 200118-7 / 2140 a Svanstedt Rickard 

5 Viola Grif (IT) Kr 200118-8 / 2140 a Svanstedt Rickard (Aronsson Sofia) 

14 Vikens Fingerprint Kr 200118-8 / 2140 a Larsen Henriette (Fellbrandt Mikael)a 

6 Firewire Kr 200118-9 / 1640 a Ohlsson Ulf (Jakobsson Rigmor)a 

7 Claude Debussy Kr 200118-10 / 2140 a Skoglund Rikard N (Jansson Roger J)a 

10 Vagabond Bi (IT) Kr 200118- / 2140 a Ohlsson Ulf (Persson David)a 

5 Lucky Wind Kr 200118-12 / 2160 Berg Fredrik 

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


  

8 Pelle Prins Ro 200118-2m / 2180 Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina) 

10 Cafu Boko (FR) Ro 200118-8m / 2160 Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina) 

11 Lunatic Face Ro 200118-9 / 2160 Laursen Jens (Aurell Laursen Katarina) 

10 Imperial Valle Ro 200118-10 / 2140 a Laursen Jens (Aurell Laursen Katarina) 
 


