
I tisdags arrangerade våra A-tränare sin egen tävlingsdag och även om det stod 

breddlopp på programmet så blev det en mycket lyckad tillställning. VIP:en var 

fylld med deras hästägare, gäster och sponsorer och det hände massor av trevliga 

saker under kvällen. Bland annat kördes två tandemrace, Heat A och Heat B med 

omvänd startordning för de fyra ekipagen. Sponsorerna fick känna på farten och 

känslan att sitta bakom en tävlingshäst i full speed och det var väldigt uppskattat. 

Dessutom var det många av gästerna som fick prova på att åka med i startbilen 

vilket också är en härlig fartupplevelse. Tränarna skötte också intervjuer från 

stallbacken inför varje lopp och segerintervjuerna med bravur. Vi hoppas och tror 

att det ska bli en trevlig tradition med den här tävlingsdagen varje år i 

fortsättningen. 

  

Det märks att våren är här både vad det gäller vädret och när man tittar i 

startlistorna till våra tävlingar på tisdag. Det är en hel del fina hästar som luftar sig 

och hela 18 stycken med mer än tusen startpoäng i den intressanta V5-omgången 

som bjuds. Vi märker också en klart positiv trend här på Axevalla vad det gäller 

antalet startande hästar i loppen vilket är väldigt glädjande. Vår och Svensk 

Travsports uppfattning är att det är mycket viktigt att satsa på de ungdomar som 

kommer in i sporten och är intresserade av hästar och travsport, de är viktiga 

ambassadörer för travets framtid. Därför har vi arrangerat Axevalla framtids dag på 

tisdag där vi lyfter våra mest aktiva ponnykuskar och ger dem varsitt lopp, samt 

sätter dem i kontakt med en egen sponsor för tävlingssäsongen. Den här dagen har 

fått mycket uppmärksamhet inom sporten vilket vi tycker är väldigt roligt. Vi 

kommer även att följa de här unga kuskarna genom tävlingssäsongen och profilera 

dem lite extra. 

  

Efter det är den sista tävlingsdagen innevarande månad så har vi på tisdag även 

prisutdelningsceremonier för Månadens häst- och hästägare för mars och även 

Kvartalets ungdom. Att månadens häst blev Ulf Stenströmers Handsome Brad var 

givet efter den imponerande segern i Gulddivisionsdebuten på Mantorp och den 

mersmakande andraplatsen i Gulddivisionens final på Solvalla i slutet av månaden. 

Månadens hästägare blev Magnus och Kajsa Ljunghager och första Kvartalets 

ungdom för året heter Nora Lundberg som är 9 år och kommer från samhället 

Axvall ett stenkast från Axevalla. Längre fram i programmet läser du när de olika 

ceremonierna är. 

  

Apropå Handsome Brad och Ulf Stenströmer så fick de Åbys Sportchef Jon Walter 

Pedersens sista wildcard till Olympiatravet i morgon. Handsome Brad hade flyt i 

spårlottningen och drog spår tre bakom bilen och med hans startsnabbhet i bagaget 



så bör det kunna bli en bra position för sexåringen. Ulf Stenströmer är oerhört nöjd 

med sin adept i förberedelserna och det ska bli väldigt intressant nu när han för 

första gången möter den yppersta eliten. Vi önskar hela kretsen kring Handsome 

Brad stort lycka till! 

  

Ett stort grattis till David Persson och Kajsa Ljunghager som vann V75-lopp med 

Emmylou under Färjestads Långfredagstrav. Grattis även till Mikael Fellbrandt 

vars Vikens Fingerprint vann på Örebro igår och tjänade 50.000 kronor! 

  

2 Emmylou F 190419-8 2 / 2140 1 13,4 a 125.000 77 Jepson Carl Johan 

(Persson David)a 

10 Vikens Fingerprint Ö 190425-5 1 / 2160 1 15,1 50.000 33 Andersson Oskar 

J (Fellbrandt Mikael)a 

  

Försäljningen av biljetter och restaurangplatser till StoChampionatshelgen har nu 

börjat med mycket god respons, och fredagen den 3/5 släpper vi även de 

campingplatser som ej är förbokade fritt på vår hemsida. I dagsläget är det biljetter 

till samtliga tävlingsdagar samt biljetter till StoChampionatshelgen, restaurangen, 

café Virana och Uteläktaren som finns online. 

Nytt för i år är att du även kan boka våra kurser och dagläger på Travskolan genom 

Tickster. Den digitalisering vi gör på banan i år har syftet att stärka upplevelsen för 

våra besökare och göra Travsporten mer lättillgänglig. Samtliga biljetter hittar du 

på axevalla.se/kop-biljett. 

  

I samband med Guldstoet och Kronprinsessan Victorias lopp söndagen den 2/6 är 

det Barnens och familjens dag på Axevalla! Förutom mycket spännande travsport 

kommer vi att ha många roliga aktiviteter för barnen med bland annat ponnys på 

plats, ansiktsmålning och mycket annat kul. Med andra ord en perfekt dag att ta 

med hela familjen på en härlig eftermiddag hos oss på Axevalla! 

  

Köp en andel hos någon av våra spelläggare i vårt eget andelslag nu när 

det vankas Olympiatravet på Åby i morgon! 

 

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/UE32-A22Z-40443
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Nedan har ni samtliga Axevallahästar som startar i helgen: 

1 Vinnas Titania Ro 190427-1 / 1640 Skoglund Rikard N (Martinsson Eric) 

  

5 Rafale d'Inverne Å 190427-1 / 2160 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

9 Digital Circle Å 190427-5 / 3160 Söderkvist Stefan (Sandin Elisabeth) 

3 Handsome Brad Å 190427-11 / 2140 a Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 

  

6 Global Unbraces Vg 190428-1 / 2140 Dalborg Thomas (Rixman Thord)a 

10 Bearicecream Vg 190428-1 / 2140 Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

11 Cheva Gertorp Vg 190428-1 / 2160 Andersson Mikael J (Andersson Tomas 

S)a 

7 Balzac Vg 190428-2 / 2140 a Eriksson Kim (Hellkvist Bo) 

10 Granit Palema Vg 190428-2 / 2140 a Andersson Mikael J (Hedberg Pär) 

12 Turbo Gertorp Vg 190428-5 / 1640 a Dalborg Thomas (Andersson Tomas 

S)a 

4 Libellus Vg 190428-6 / 2160 Dalborg Thomas (Jansson Leif O)a 

6 Ulf Eme Vg 190428-6 / 2160 Andersson Mikael J (Edshammar Maria)a 

7 Sinister Face Vg 190428-6 / 2160 Eriksson Christoffer (Andreasson Ronny)a 

4 Lord L.S. Vg 190428-7 / 2140 a Svanstedt Anders 

7 Starforlife Palema Vg 190428-7 / 2140 a Andersson Mikael J (Hedberg Pär) 

11 Omay Southwind Vg 190428-7 / 2140 a Eriksson Christoffer (Martinsson 

Eric) 

12 Fux de Luxe Vg 190428-7 / 2140 a Dalborg Thomas 

1 Candy Crush Vg 190428-8 / 2140 a Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

4 Teton Miss Lindy Vg 190428-8 / 2140 a Dalborg Thomas 



7 M.T.Kazina Vg 190428-8 / 2140 a Svanstedt Anders (Pettersson Peter)a 

5 Dream Lane Vg 190428-9 / 1640 a Andersson Mikael J (Martinsson Eric) 

6 Imperator Vg 190428-9 / 1640 a Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

5 Samaras K.M.E. Vg 190428-10 / 2640 a Andersson Mikael J (Svanstedt Rickard) 

9 Whitestripe Maid Vg 190428-10 / 2640 a Svanstedt Rickard 

10 Bossy Alley (FI) Vg 190428-10 / 2640 a Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

11 Baron Etoile Vg 190428-10 / 2640 a Dalborg Thomas (Nyblom Malin)a 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

  

Veckans citat: ” Den längsta resan för var och en är den inre resan”, Dag 

Hammarskjöld 

  

Trevlig helg! 

 

Lars, Roger & Sara 

  

 


