Axevalla Nyhetsbrev 2019-09-13
Som vi har berört tidigare så är vi inne i en intensiv tävlingsperiod just nu här på Axevalla
och under månaderna september-november har vi tretton tävlingstillfällen. På tisdag avgörs
bland annat den första omgången av Treåringarnas Höstserie som omfattar sex försök och
där finalen går av stapeln torsdag den 5 december. Uttagningslopp till Amatör-SM står
också på programmet och det är relativt bra klass på tävlingskvällen även om några av
loppen inte är fulla. Tittar vi på samma period förra året så hade vi svårt att fylla loppen
under september månad men i oktober och november kom det igång igen med mer
välfyllda lopp.
Tävlingarna i tisdags, vilken var den andra med den nya banbelysningen, bjöd på flera
spännande och riviga lopp. Bland annat fick vi se årets StoChampionatsfyra Fantasia Sisu
slå det tidigare banrekordet i V5-inledningen när hon vann på 1.12,5/1660 tillsammans med
sin tränare Robert Bergh. Robert Bergh som gästade oss med fyra hästar vann tre lopp,
även med Digital Dominance och Like Survive. Hemmalaget tog tre segrar: Out of Your
League – Jakob Smith (Rickard Svanstedt) samt Ulf Stenströmers Victory Road och Hope
of Joy som därmed tog tredje respektive andra raka segrarna i sin nya regi. Fem starter har
nyförvärven gjort för Stall Stenströmer vilket alltså har resulterat i fem segrar och det är
ingen vild gissning att det vankas V75 för dem framöver. Glädjande var också att vårt
senaste tränartillskott Ville Karhulahti tog sin första seger på hemmabanan sedan han blev
Axevallatränare för en dryg månad sedan när han vann lopp 5 med Maria Törnqvists
Conrads Diderot.
Förra tävlingsdagen var det också premiär för den nya stallbacksbelysningen. Sju nya
master är strategiskt utplacerade runt stallbacksområdet med ny LED-belysning (samma
som på tävlingsbanan) för att lysa upp området. Vi upplever att det har varit ett problem,
och även en säkerhetsrisk, för de aktiva under den mörka årstiden på stallbacken som har
varit väldigt mörk och svår att jobba på. Nu blev det en väsentlig skillnad vilket också
rapporterades från de aktiva som vi har pratat med.
I helgen är det fullt ös på Axevallas stallbacke då det är stora westerntävlingar fredag –
söndag. Det handlar om cirka 70 hästar och över 400 starttillfällen. Alla är välkomna att titta
på dessa fantastiska hästar.

Tisdagen den 24 september kör vi en repris på vår mycket uppskattade räkfrossa från i
våras! För bara 249:- får ni äta vår härliga räkfrossa i VIP-avdelningen, och uppleva
spännande travsport. Entré och program ingår i biljetten! Så ta med hela gänget och kom till
Axevalla för en helkväll. Biljetter kan du köpa på axevalla.se/kop-biljett eller boka via
telefon. Förhandsbokning krävs då vi har ett begränsat antal platser. Välkomna till oss den
24:e!
Vi har fullspäckad höst evenemangsmässigt, med både tjejkväll, grabbkväll och en
föreningsdag inplanerat. Förhoppningsvis även en spännande företagarlunch med en av
Sveriges bästa föreläsare. Det vi hoppas är att alla både nya och gamla besökare tar med
sig hela kompisgänget eller kollegorna och upplever trav som det upplevs bäst: på plats.
Och vi kryddar det hela såklart med bra arrangemang omkring.
Axevallahästar som segrat den gångna veckan!
5 Bal Bora (DK) Åm 190907-3 5 / 2480 1 17,1 a 10.000 100 Henriksson Jan (Årman
Jeanet)a
8 Signe Summit Åm 190907-5 8 / 2080 1 19,0 a 10.000 77 Sandberg Nathalie
(Aronsson Sofia)
3 Valnes Ior Ö 190912-5 3 / 2100 1 14,2 a 25.000 24 Svanstedt Rickard
Missa inte att köpa en andel hos någon av våra spelläggare till Solängets V75omgång. Klicka här!
Axevallahästar som startar i helgen!
1 Unheard Of År 190913-3 / 1640 a Andersson Mikael J (Johansson Rolf)
12 Valkyria Bob År 190913-6 / 2160 Eklundh André (Aronsson Sofia)
6 Super Blood Avista År 190913-7 / 2140 Eklundh André (Aronsson Sofia)
6 Höwings Tiffany År 190913-9 / 2160 Eklundh André (Aronsson Sofia)

6 Polycrates Face Bs 190914-1m / 2140 a Åsberg Jenni H (Persson David)a

4 Cracker Jack Ro 190915-1 / 1640 Skoglund Rikard N (Martinsson Eric)
4 Mån Viktor Ro 190915-5 / 2160 Djuse Magnus A (Martinsson Eric)

2 Eternal Patrol (US) Vg 190915-1 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
2 Allegro Brick Vg 190915-2 / 2140 a Andersson Robin a
6 Conway Streamline Vg 190915-2 / 2140 a Henriksson Jan (Walker Hans)a
9 Iris Iris Vg 190915-3 / 2140 a Stjern Jan a
6 Stepping for Money Vg 190915-4 / 2140 a Brekke Anders K a
8 Firewire Vg 190915-4 / 2140 a Stenquist Niclas (Jakobsson Rigmor)a
5 Automower Vg 190915-6m / 2160 Larsen Henriette (Friman Sten-Inge)a
5 Made no Fear Vg 190915-7 / 2140 a Simberg Torbjörn a
5 Single Barrel Vg 190915-9 / 2140 a Flink Jan E a
8 Absolute Speed Vg 190915-9 / 2140 a Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
1 Crown Pale Vg 190915-km / 2140 k Furåker Linda a (Fagerberg Ellert)a
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Veckans citat: ”Kunskap talar men visdom lyssnar”, Jimi Hendrix.
Vi önskar alla en trevlig helg!
Lars, Roger & Sara

