I tisdags körde vi den sista tävlingslunchen med fem lopp på ett bra tag och nu är
det fulla tävlingsdagar som gäller även vid lunchtrav. Det blev två hemmasegrar
genom Samaras K.M.E – Rickard Svanstedt och Pär Hedbergs Jullan Palema som
kördes av Mikael J Andersson. Lunchens man blev André Eklundh som tog en
dubbelseger med egentränade hästar (Water Puddle och Elway Am).
Som vanligt kan man se photoshots och läsa loppreferat på hemsidan.
På tisdag har vi kvällstävlingar igen med V64-spel och den klassiska Hingstdagen
på programmet vilket är ett vårtecken så gott som något. Hingstdagen genomförs i
år med ett lite annorlunda upplägg än vanligt. I samråd med hingsthållarna
angående den rådande situationen med abortviruset EHV-1 har vi beslutat att årets
hingstdag kommer att ske med hingsthållare och stuterier på plats men utan
hingstvisning. Trots att vi fått klartecken från vår banveterinär och ST:s veterinär
att risken för smittan är närmast obefintlig så väljer vi att sätta hästarnas (framför
allt de fölmärrar som finns på stuterierna) säkerhet främst. Ett beslut som delas av
hingsthållarna.
Sportsligt på tisdag så ser det riktigt bra ut och bland annat kan vi se fram emot
Mack Dragans årsdebut i lopp 8.
Det är väldigt roligt att konstatera att vi har ökat antalet besökare de sex första
tävlingsdagarna i år gentemot förra året. En lyckad V75-dag och vår temadag med
räkfrossa är de två stora förklaringarna. Vi kommer att fortsätta med olika
temadagar i VIP:en under våren och närmast är det lördag den 30 mars då vi ska ha
en grill/barbequekväll. Första start är kl. 18.30 och bokning sker på 0511-263 07
eller via mail till sara.mowbray@axevalla.travsport.se.
Som vi har berättat tidigare kommer Axevalla att byta banbelysning på
tävlingsbanan i år och även stallbacken kommer att stärkas upp med helt ny
belysning. Totalt handlar det om 36 master som ska upp runt tävlingsbanan och
åtta strategiskt placerade master på stallbacken. Det är ett stort arbete men med god
planering så ska det inte påverka varken tävlings- eller träningsverksamheten här
på Axevalla speciellt mycket.
Mestadels kommer man kunna träna på tävlingsbanan även under arbetets gång
men givetvis ska man iakttaga försiktighet då det i perioder kommer att pågå arbete
runt banan. Vi kommer att informera ut vad som händer kring detta på våra sociala
medier och även via den sms-tjänst vi har att tillgå där vi har cirka 130
prenumeranter. Schaktarbetet på innerplan börjar måndag den 1 april och beräknas
vara färdigt till tisdag den 23 april då vi har tävlingar på kvällen. Håll som sagt
utkik på hemsidan och våra andra sociala medier för mer information om vad som
händer och hur arbetet förlöper.

Axevalla gör en riktad satsning på B-tränarloppen nu i vår. Det gäller totalt sex
lopp där fyra lopp i Centurion A.T.M.:s B-tränarserie höjs till 30.000 kronor i
förstapris med en bredare prisskala, ett lopp till 35.000 kronor och ett till 50.000
kronor i förstapris. Vi har tankar om att höja upp ytterligare fem lopp med samma
koncept under hösten för att gynna B-tränarna. Utgångspunkten är att det inte ska
påverka och ta starttillfällen från vanliga lopp.
Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan!
4 Rafale d'Inverne Ö 190301-3 4 / 2140 1 15,9 25.000 27 Jepson Carl Johan
(Martinsson Eric)
12 Elche Mp 190304-1 12 / 2140 1 18,6 a 25.000 31 Jepson Carl Johan
(Stenströmer Ulf)
6 Accolade Mp 190304-5 6 / 2640 1 18,0 a 25.000 18 Jepson Carl Johan
(Martinsson Eric)
Missa inte Axevallas eget tillsammansgäng där våra spelläggare haft fint
flyt det sista med flera fina vinster. Gå in här för att teckna en andel till
Färjestads intressanta V75-omgång i morgon!
Nedan har ni samtliga Axevallahästar som startar i helgen:
4 Royal Prince F 190309-1m / 1640 a Erixon Anna a (Barkmark Åke)a
3 Our Girl F 190309-4 / 2140 Andersson Mikael J (Jonsson Per)a
9 Restless F 190309-4 / 2160 Dalborg Thomas (Forssell Anna)
5 Lutecia F 190309-6 / 2140 Untersteiner Johan (Aronsson Sofia)
6 I'm Sailing F 190309-6 / 2160 Svanstedt Anders
13 Southwind Feji (US) F 190309-6 / 2180 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
5 Skyliner F 190309-12 / 2140 a Andersson Mikael J (Lauridsen Lina)a
11 Turbo Gertorp F 190309-12 / 2140 a Dalborg Thomas (Andersson Tomas
S)a

10 Bagatelle Kr 190310-10 / 2140 a Eriksson Kim (Aronsson Sofia)
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Veckans citat: ”Man är alltid en lärling i levnadskonst”, Drottning Kristina,
Trevlig helg!
Lars, Roger & Sara

