Den nya världen är här i och med årsskiftet och alla som har varit inne på ATG:s
sida ser att det skett förändring bland annat med sport- och casinospel förutom spel
på trav. För vår del löpet det på som vanligt med tävlingar och vi inleder året med
två raka lunchtrav (5 lopp) nu på tisdag den 8 januari med Länsförsäkringar
Skaraborgs Dag och onsdag den 16 januari innan vi arrangerar kvällstävlingar
torsdag den 25 januari.
Apropå våra tävlingar på tisdag så finns som vanligt Olof Darius ranking och tips
på sidan 14 i programmet. Däremot har inte Olofs som vanligt genomarbetade
tipsintervjuer med tränarna kommit med och de kan man istället läsa på
vår hemsida!
Så här i Nyårstider har Olof Darius också som vanligt gjort en läsvärd
sammanfattning av våra proffstränares 2018. Missa inte att läsa den här!
Våra V75-tävlingar på Nyårsafton med Winter Burst Grand Final och multijackpot
blev en mycket lyckad tillställning. Publiksiffran var drygt 2000 personer och
många åt Nyårssupén i restaurangen men det var också väldigt mycket folk i
totohallen och vid scenen där alla prisutdelningar och ceremonier förrättades under
tävlingsdagen. Sportsligt så blev det succé för hemmalaget där Pär Hedberg och
Stall Palema vann fyra segrar varav två inom V75 där Diva Deo och Dream Night
Palema avslutade omgången. Det blev hemmaseger även i V75-2 där Rickard
Svanstedt städade av allt motstånd över upploppet med stallets stjärna Baron Gift
som verkligen var värd den här segern efter att ha stångats mot tufft motstånd i
V75 och gjort bra lopp en längre tid. Även Eric Martinsson vann ett lopp under
dagen då hans Next Limit vann lopp 5 efter en rejäl avslutning.
Åke Svanstedt kom, sågs och segrade när han gästade sin gamla hemmabana under
julledigheten här i Sverige. Han segrade i fyra av de åtta loppen han körde varav de
två sista V75-avdelningarna och det jublades rejält bland publiken vid vinnarpodiet
i totohallen när han hyllades där efter loppen. I uppsnacket innan tävlingarna
flaggade Åke för att det kunde finnas lite ringrost, framför allt i voltstartsloppen,
men där fanns det definitivt ingen anledning till oro. Att vinna travlopp sitter i
ryggmärgen hos Kung Åke!
Ulf Stenströmer har inlett året på allra bästa sätt! Två starter på Åby igår gav
två segrar!
5 Listas Tinge Ling Å 190103-2 5 / 2140 1 17,0 a 22.500 Eriksson Christoffer
(Stenströmer Ulf)
4 Smokey Herman Å 190103-4 4 / 1640 1 12,9 a 35.000 Eriksson Christoffer
(Stenströmer Ulf)

Det är ganska lugnt med Axevallahästar som startar på bortaplan under
helgen men några är ute och luftar på sig:
8 Simb Triumph E 190105-2 / 2140 Dalborg Thomas
6 Keinstein Viking E 190105-3 / 2140 a Christensen Benny (Kristersson Sara)a

9 Teton Special Gift Ro 190106-6 / 2140 a Christensen Benny (Hollsten
Henrik)
7 Teton Miss Annie Ro 190106-7 / 1640 a Christensen Benny (Hollsten
Henrik)
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Veckans citat: ”Det finns inget som varken är bra eller dåligt, det är tankar
som gör det så”, William Shakespeare.
Trevlig helg
Lars, Roger & Sara

