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Anmälningar till uttagningsloppen 

På måndag är det anmälningar till fredag den 10 juli då uttagningsloppen till StoChampionatet går av stapeln. 

I skrivandets stund är det 71 anmälda och det blir spännande att följa utvecklingen ända fram till 

anmälningstidens slut kl. 09.00. Som vanligt blir det sex försök där de två första går vidare till 

StoChampionatet söndag den 19 juli och det är alltså 72 fyraåriga ston som får plats i försöksloppen. 

Följ 
anmälningarna 

här 

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/G6gch4dWUkmR26vpAHdf0Q/
http://www.axevalla.se/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/hastagare-pa-axevalla/
http://www.axevallatravskola.se/
https://www.axevalla.se/mat-och-dryck/restauranger/sallskapet/
https://sportapp.travsport.se/propositions/raceday/ts584881/proposition/ts663825
https://sportapp.travsport.se/propositions/raceday/ts584881/proposition/ts663825
https://sportapp.travsport.se/propositions/raceday/ts584881/proposition/ts663825
http://www.axevalla.se/


 

Digital satsning under trippeltravet 

I samarbete med Travronden kommer vi på Axevalla att göra en digital satsning under årets trippeltrav. Allt 

för att försöka förmedla ”trippeltravskänslan” så mycket som möjligt ut till er som i år tvingas följa oss 

hemifrån. Inför varje tävlingsdag sänder vi ett magasin på ca 45 minuter med studiofolk, spelanalyser, 

sportsliga- och nostalgiska inslag och en del annat. Detta kommer att sändas på Travrondens och Axevallas 

hemsida och Facebook-sidor. Det kommer bli en del andra överraskningar under tävlingarna också för de 

som följer Axevallas egen kanal på ATG Live. 

 

  



 

Handsome Brad fyra i Kymi Grand Prix 

Ulf Stenströmers Handsome Brad slutade på fjärde plats i årets upplaga av Kymi Grand Prix i lördags. 

Sjuåringen öppnade mycket vasst bakom startbilen och tog hand om ledningen för att släppa till Moni Viking 

som i sin tur släppte till Vitruvio. Handsome Brad avslutade sedan mycket bra upploppet ner efter invändig 

lucka bakom segrande Vitruvio, tvåan Cokstile och trean Moni Viking. Apropå framgångsrika Axevallahästar 

så startar Rickard Svanstedts Baron Gift i Arvikas Jubileumslopp  ikväll. Baron Gift lottades till spår 9 bakom 

startbilen och möter bland annat Chianti, Donatomite och Poet Broline. 

 

  



 

Storslam på Mantorp 

Under Mantorps V64-tävlingar i måndags tog Axevalla storslam, de fem första prisplacerade,  i 

treåringsserien Sikta mot stjärnorna (V64-2). Vann gjorde Protector Tile (Ulf Stenströmer) före Christer 

Palema (Pär Hedberg), Hat Trick (Johan L Sundgren, Cracker Jack (Eric Martinsson) och Zeroguning (David 

Persson). De tolv vinstrikaste hästarna i de sju försöken går till finalen den 21 september med 200.000 

kronor i förstapris. Klicka ppå länken nedan för att se Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan. 



Axplock v 27 

 

 

  

 

Andra raka V75-segern för Lucky Base 

Hans Crebas och hans Lucky Base tog sin andra raka V75-seger när de vann Sandå Stayern, V75-7, under 

Halmstads Sprintermästarkväll igår. Hans körde tidigt till ledningen med den bildsköna femåringen och 

släppte sedan ingen över bron. Segern var värd 200.000 kronor och stallet har nu kört in nästan 1,2 miljoner 

kronor hittills i år. Redan nu en fördubbling av förra årets resultat. 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Halmstad på lördag! 

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/juli/axplock-vecka-27-2020/


Köp din andel 
här 

 

 

  

 

 

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar


 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

FÖLJ OSS 

          

Travbanan är en arena för alla åldrar, men för att spela 

måste du vara minst 18 år. Har spelandet blivit ett problem? 

Ring 020-81 91 00 eller besök stodlinjen.se. 

Avregistrering från nyhetsbrev  

 

 

  

 

https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/G6gch4dWUkmR26vpAHdf0Q/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

