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TÄVLINGARNA I TISDAGS 

Vi kan konstatera att Axevallatränarna fortsätter att dominera på hemmaplan och 

under tisdagens V64-tävlingar tog de hem sex av de tio loppen! Kvällens man var 

utan tvekan Anders Svanstedt som vann en dubbelseger. Båda inom V64-

omgången! 

  

UPPSNACK INFÖR V75 NÄSTA LÖRDAG 

Fredagen den 21/2 kommer Lars Ågren och Roger Moström vara på plats i 

förbutiken på City Gross i Skara mellan 15.00-17.00 för att snacka upp helgens mest 

spännande spel. Kom dit och ta en fika och få bra tips till din rad inför lördagen! För 

lördagen den 22/2 möts den Svenska traveliten hos oss på Axevalla när vi står som 

värd för lördagens V75-spel. Restaurangen serverar en trerättersmeny och vi 

kommer att få se hästar i toppklass göra upp om de åtråvärda prispengarna. 

  

AXEVALLAS TRAVGALA 

Årets gala lördag den 29 februari närmar sig med stormsteg! Här kan du se upplägg, 

hur man bokar plats och alla nominerade. 

  

AXEVALLA SÖKER SÄLJARE 

Ny kollega på marknadsavdelningen sökes! Axevalla behöver utöka sin 

personalstyrka med en säljare till marknadsavdelningen. Är du driven, social, bra 

lagspelare och resultatinriktad med längre erfarenhet av sälj är du kanske personen 

vi söker! Fullständig jobbannons finns på vår Facebooksida, dela gärna den och 

tagga någon du tycker skulle vara perfekt för jobbet. Intervjuer kommer att hållas 

löpande och sista ansökningsdag är den 24/2. 

  

FULLT ÖS PÅ TRAVSKOLAN 

Travskolans lovaktiviteter är i full gång och många glada barn har nu spenderat 

https://www.axevalla.se/travgala
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några dagar hos oss. Med glada ponnyer och i fint väder är det helt klart bästa sättet 

att spendera sitt sportlov. Håll utkik efter nya aktiviteter och kurser senare i vår och 

skriv ner datumet den 22/2 i din kalender, för då får nämligen alla barn som vill testa 

att rida och köra ponny på publikplats mellan 15.00-16.00 när vi arrangerar STL-

tävlingar med V75-spel. 

 

SÄKERHETSSPÅRET 

Planeringen inför det nya säkerhetsspåret som ska vara klart i år har nu börjat, och 

vi kikar tillsammans med en extern konsult på hur det bäst ska genomföras. Om 

tidsplanen håller kommer spåret att anläggas under uppehållet efter 

StoChampionatet, som är den enda tiden på året då vi inte arrangerar tävlingar i 

stort sett varje vecka. I Svensk Travsports Tävlingsreglemente finns mer information 

om säkerhetsspår och hur man använder dem: 

https://www.travsport.se/siteassets/regelverk/tavlingar/tavlingsreglemente.pdf 

 

SVERIGES TRIVSAMMASTE STALLBACKE 

Arbetet med att göra anläggningen till Sveriges trivsammaste stallbacke fortsätter, 

och i dagarna blir två nya duschboxar på gästräckan klara. Vi jobbar kontinuerligt 

med att skapa den trivsammaste och säkraste platsen för träning och tävling för våra 

aktiva, och det är ett arbete som hela tiden pågår, tillsammans med uppfräschning 

och ombyggnation på publikplats. 

  

AXEVALLASEGRAR DEN GÅNGNA VECKAN (klicka för photoshots) 

7 Al's Great Gunner Ö 200213-3 6 / 2140 1 18,6 25.000 19 Dalborg Thomas 

14 Svempa Laday Ö 200213-6 5 / 2160 1 15,9 30.000 185 Dalborg Thomas 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 
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Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till V75 på 

Mantorp i morgon! 

 

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 

  

AXEVALLAHÄSTAR SOM STARTAR I HELGEN 

7 Rock Me Mp 200215-1m / 2160 s hälta 

3 Franseska Mp 200215-2 / 2140 a Jakobsson Magnus (Friman Sten-Inge)a 

11 Defiko Mp 200215-2 / 2140 a Melchior Jörgen 

5 Firewire Mp 200215-3 / 2140 a Stenquist Niclas (Jakobsson Rigmor)a 

12 Rowena Crown Mp 200215-4 / 1640 a Andersson Mikael J (Sörensen Ulrika)a 

1 Cayucos Mp 200215-7 / 2640 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

4 Ikaros di Quattro Mp 200215-7 / 2640 Crebas Hans 

5 Vikens Brummer Mp 200215-7 / 2640 Jakobsson Magnus (Fellbrandt Mikael)a 

10 Navy Blue (DE) Mp 200215-8 / 2160 Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

6 Bara Min Mp 200215-9 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

7 Above All Mp 200215-9 / 2140 a Sedström Linda (Björkqvist Jan) 

11 Vichy Grif (IT) Mp 200215-9 / 2140 a Eklundh André (Aronsson Sofia) 

2 Loes Mp 200215-12 / 2140 a Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 
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