På tisdag är det dags för breddlopp igen här på Axevalla och även om det är några
lopp som inte blev fulla fick vi till en intressant och spelvänlig tävlingskväll. I
några propositioner var det så många hästar anmälda att vi valde att dela ett lopp så
att vi ikväll kör 10 lopp istället för de 9 som var tänkt från början. Under kvällen
gästas vi av ett antal lokala bryggerier som även rubricerar loppen. Första start är
kl. 18.25.

I söndags arrangerade vi en av våra största tävlingsdagar med bland annat
Guldstoet, Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet. I det strålande vädret
valde många i publiken att bänka sig på uteläktaren för att följa tävlingarna och vi
bjöds på flera riktigt vassa prestationer. Ett stort grattis till Mattias Djuse och hans
Zolly som vann Guldstoet, Susanne H Osterling som vann Hertiginnan av
Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp med Robert Berghs Sanda Love och
Helena Burman som vann Andra Testet (och sista) inför årets StoChampionat med
A Sweet Dance som kördes av Johnny Takter. För Susanne H Osterlings del var
det femte segern i Kronprinsessan Victorias Lopp. Hon har redan tagit
vandringspriset för evigt en gång och nu fattas bara en seger för att hon även ska
lägga beslag på det nya vandringspriset för alltid.

Barnaktiviteterna som vi hade tillsammans med Skara Sommarland och
ponnykörningen var mycket uppskattade och många glada barn gick hem med fina
ansiktsmålningar!

Morgan Wilhelmssons Mack Dragan vann Silverdivisionen på Mantorp i lördags
efter ännu en imponerande prestation. Carl Johan Jepson utnyttjade sexåringens
startsnabbhet och tog hand om ledningen från spår 8 bakom bilen för att sedan
släppa efter den tuffa inledningen. I slutsvängen kom luckan och Mack Dragan
avgjorde enkelt över upploppet. Mack Dragan ståtar nu med drygt 1,8 miljoner
kronor på kontot vilket innebär att han är uppe i Gulddivisionen men han är också
inkvalad till Silverdivisionens final i det här meetinget på Eskilstuna den 29 juni.

Thomas Dalborg hade en fin kväll på Vaggeryd i tisdags där han tog en
dubbelseger med egentränade Simb Triumph och Simb Rocker. Som vanligt läser
ni om alla Axevallasegrare på bortaplan och ser en del photoshots under Axplock
på hemsidan.

Ulf Stenströmer har nu bestämt matchningen för sin stjärna Handsome Brad som
nästa gång startar i ett av Finlands största lopp Kymi Grand Prix i Kouvola lördag
den 15 juni. Förstapriset är 100.000 euro och några av tidigare års segrare är
tungviktare som Jag de Bellouet, L’Amiral Mauzun, Commander Crowe, Rapide
Lebel och i fjol Aubrion du Gers. Bland de motståndare som är klara i skrivandets
stund kan nämnas Billie de Montfort, Colonel samt de finska hemmahoppen Next
Direction och Chief Orlando.

Missa inte vår travbrunch den 20/6! Då kan du njuta av en god brunch samtidigt
som du tittar på fina lunchlopp. En perfekt uppladdning inför midsommarhelgen.
Travbrunchen är en av de nya aktiviteter som vi testar i år för att förhoppningsvis
återkomma till vid senare tillfälle. Ett perfekt tillfälle för dig som aldrig varit på
trav att kombinera med en härlig brunch, eller för den inbitne travbesökaren att
uppleva något nytt!
Köp din biljett till brunchen på www.axevalla.se/kop-biljett

Under nästa vecka kommer marknadsavdelningen att åka till Jönköping för att
tillsammans med våra partners Hall Media och Brightminds agency utveckla en ny
produkt som vi tror kommer att göra upplevelsen på plats mycket bättre för båda
aktiva och andra kunder.
Projektet är än så länge inte officiellt, men vi kan säga att vi vet att vi kommer att
ligga långt i framkant när det är färdigt, vilket vi hoppas ska gå rätt fort. Vi ser
fram emot att få presentera mer när det är färdigt!

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan:
8 Mack Dragan Mp 190601-9 8 / 2140 1 12,3 a 150.000 44 Jepson Carl Johan
(Wilhelmsson Morgan)a
3 Simb Triumph Vg 190604-3 3 / 2640 1 16,2 40.000 56 Dalborg Thomas
12 Simb Rocker Vg 190604-6 12 / 2640 1 16,8 a 30.000 190 Dalborg Thomas
Köp en andel hos någon av våra spelläggare i vårt eget andelslag till V75
på Östersundstravet i morgon med Jämtlands Stora Pris som dagens
höjdpunkt!

Axevallahästar som startar i fredag-söndag:

6 Aron Palema År 190607-1 / 2180 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
4 Mill Alba År 190607-2 / 2140 a Fridolfsson Ferry a (Kjellén Mats)a
6 Tipsy Face År 190607-2 / 2140 a Eklundh André (Norén Björn)a
11 Xante Fairway År 190607-4 / 2140 a Berg Thomsen Per
8 Etell Me År 190607-5 / 2140 a Engblom Petter (Engblom Raoul)
10 Andy Pandy År 190607-6 / 2640 a Andersson Mikael J (Rehn Kenneth)a
4 Rally Hjälten År 190607-7 / 2140 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
7 Mån Viktor År 190607-8 / 2160 Karlsson Petter (Martinsson Eric)

11 Iris Iris Hd 190608-1 / 2140 a Stjern Jan a
5 Leonardo Vici Hd 190608-4 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
7 Loke Cash Hd 190608-9 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a

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

Veckans citat: ”Människor har en tendens att glömma sina skyldigheter men
minns alltid sina rättigheter, Indira Gandhi.

Trevlig helg!
Lars, Roger & Sara

