
Hingstdagen med V64 i tisdags blev trots förutsättningarna en bra och trevlig kväll. 

På grund av abortviruset som florerar i Mälardalen bestämdes i förra veckan att 

själva hingstvisningen utgår men att representanter för de olika stuterierna skulle 

vara på plats för rådgivning och information om sina avelshingstar inför 

betäckningssäsongen. Vi höll till i Travskolans lokaler och det florerade en hel del 

folk och som lyssnade på Olof Darius som i vanlig ordning höll i mikrofonen. 

Sportsligt från kvällen så kan vi konstatera att hemmalaget tog för sig rejält med 

sex segrar av de nio loppen varav fem av de sex V64-loppen! Som vanligt kan ni 

se photoshots ochläsa loppreferat här på hemsidan och missa inte heller vårt 

eget lopparkiv där vi också visar prisutdelningarna och segerintervjuerna! 

Pär Hedberg och Stall Palemas segermaskin Southwind Feji tog sin 21 seger i den 

29 starten när hon segrade i V75-2 på Färjestad i lördags. När Mikael J Andersson 

kastade loss från köposition på den sista bortre långsidan svepte hon fältet i ett huj 

och vann hur lätt som helst. Under Axplock på hemsidan kan man se bilder från 

segern. 

Axevalla är precis som övriga samhället inne i en digitaliseringsfas och nu kan 

man köpa entrébiljetter och travprogram till samtliga våra tävlingar på hemsidan 

via Tickster. Vi kommer också successivt att utöka utbudet med diverse 

paketlösningar för upplevelser och snart kan man även boka och välja vilket bord 

man vill ha på restaurangen online. Platserna på Café Virana och Sällskapets 

Travrestaurang till StoChampionatshelgen släpps måndag den 15 april. Även 

campingbokningarna kommer att innefattas i det här systemet och de platserna 

släpps fredag den 3 maj. 

 

Västergötlands Travsällskaps årsstämma är måndag den 29 april kl. 18.00 i VIP:en. 

Innan det, söndag den 24 mars innan GS75-tävlingarna, bjuds samtliga medlemmar 

i Västergötlands Travsällskap in till en informationsträff om den dagliga 

verksamheten i Sponsorrummet kl. 13.00 där vi också bjuder på kaffe och 

smörgåstårta. Vår VD Roger Moström håller i trådarna. 

Andra evenemang att se fram emot här på Axevalla den närmaste tiden: 

Grillkväll i VIP:en! 

Efter succén med vår räkfrossa kommer vi att anordna en grillkväll i vår VIP-

avdelning lördagen den 30/3! För 249:- vankas det grillbuffé, trevligt umgänge och 

självklart fina travtävlingar under kvällen! Entré och program ingår i grillbuffén, 

och restaurang Sällskapet har öppet som vanligt med ordinarie meny. Begränsat 

antal platser, så först till kvarn gäller! Inför grillkvällen har vi även aktiverat 

förköp via Tickster, surfa in här och boka! För ordinarie bokning och betalning på 

plats: ring 0511-26307 eller mejla sara.mowbray@axevalla.travsport.se 
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Axevalla tränarförenings dag! 

Den 23/4 är det dags för våra A-tränare att ta över rodret för tävlingsdagen! De 

kommer att sköta allt från segerintervjuer och uppsnack till sponsorlopp med 

dubbelsulky! Vi ser fram emot att få lämna över tömmarna för travdagen till våra 

proffs! Håll utkik, för det kommer att bli många överraskningar hälsar 

Tränarföreningen. 

Axevalla framtids dag! 

För att fokusera på och lyfta våra unga talanger inom travet så kommer vi att 

anordna Axevalla framtids dag den 30/4. Sju ponnykuskar som satsar för 

tävlingssäsongen kommer att få varsitt rubricerat lopp och kontakt med en egen 

sponsor. Till var och en av de sju skänker vi en summa till en dress, en lackad 

hjälm eller annan utrustning som behövs för säsongen. Vi kommer även att följa 

dessa sju och deras samarbete med sin sponsor under tävlingssäsongen 2019! 

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan! 

13 Southwind Feji (US) F 190309-6 3 / 2180 1 14,0 125.000 25 Andersson 

Mikael J (Hedberg Pär) 

4 Palais Bourbon Å 190314-5 4 / 2140 1 17,8 a 35.000 46 Eriksson Christoffer 

(Aronsson Sofia) 

7 Lord L.S. Å 190314-9 7 / 2140 1 14,3 a 35.000 234 Svanstedt Anders 

 

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 Grose Photo Mp 190316-2 / 2140 a Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 

5 Cendrillon Mp 190316-4 / 2140 a Persson Stefan (Barkmark Åke)a 

2 Listas Tinge Ling Mp 190316-6 / 2140 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 

13 Restless Mp 190316-6 / 2160 Sundgren Johan L (Forssell Anna) 

3 Handsome Brad Mp 190316-7 / 2140 a Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 
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1 Global Viscount Mp 190316-8 / 2140 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 

7 Fantastica Mp 190316-8 / 2140 Simberg Torbjörn a 

12 Baron Gift Mp 190316-9 / 1640 a Svanstedt Rickard 

2 Modern Love Mp 190316-10 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna) 

6 Bare Facts Mp 190316-12 / 2140 a Svanstedt Anders 

8 Roc Star Joli Mp 190316-12 / 2140 a Kihlström Örjan (Aronsson Sofia) 

  

4 Simb Myway Hd 190317-1 / 2140 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

1 Marcel P. Hd 190317-2 / 2140 Untersteiner Peter (Sörensen Ulrika)a 

4 Cheva Gertorp Hd 190317-2 / 2140 Andersson Oskar (Andersson Tomas S)a 

2 Viggo Laday Hd 190317-4 / 1640 a Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

3 Massitj Hd 190317-4 / 1640 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a 

5 Stepping Key Hd 190317-10 / 1640 a Andersson Sara (Andersson Tomas S)a 

  

5 Bacchus L.I. Ro 190317-1 / 2160 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

2 Vinnas Titania Ro 190317-6 / 1640 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

  

Veckans citat: ”Underligt, först när du frågar någon annan efter råd ser du själv 

vad som är rätt”, Selma Lagerlöf. 

  

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 



 


