
Axevalla Nyhetsbrev 2019-09-27 

Fredag igen och här kommer veckans nyhetsbrev. Solvallas klassiska Kriteriehelg står för 

dörren och redan igår kväll startades den upp med den första av tre auktionskvällar. I 

morgon är det V75-finaler och på söndag avgörs Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav-

Oaks. Längre ner finns en länk så ni kan köpa andel i någon av Axevallas duktiga 

spelläggares system till V75-omgångarna. 

  

Breddtävlingarna i tisdags flöt på bra och även om det inte var så mycket folk på publikplats 

så var det som vanligt trevlig och gemytlig stämning på stallbacken. Sju av de tio loppen 

gick till Axevallatränade hästar och som vanligt kan man läsa loppreferat av Olof Darius och 

se photoshots från tävlingarna på hemsidan. 

  

Nu står det heller inte på innan vi har en av årets höjdpunkter här på Axevalla då vi 

arrangerar de sista Breeders’ Crown-försöken innan semifinalerna på Solvalla. Vi vet att 

många av de absolut bästa tre- och fyraåringarna i landet kommer till oss då. Tisdag den 15 

oktober är det som gäller! 

  

Som vi tidigare informerat om så händer det mycket på Axevalla under hösten när det gäller 

evenemang. Vi drar igång med en Grabbkväll på travet den 9:e november, där vi samlas på 

Jula Hotell med ett fullspäckat förfestprogram. Därifrån går det buss till banan där vi har öl- 

och whiskyprovning i restaurangen, njuter av god mat och ser på fin sport. Kvällens 

konferencierer på travet är Ullberg & Ljung. För mer information och hålltider, se vår 

Facebook, hemsidan eller köp dina biljetter via 

länken: https://secure.tickster.com/sv/7r2v6vnp75b3hau/c0l5mh0zup9pfz7/products 

  

Självklart har vi även något för tjejerna, då vi anordnar Tjejkväll redan veckan efter 

Grabbkvällen, den 15:e november. Även här är Ullberg & Ljung konferencierer, och det 

bjuds på vin- och ostprovning i restaurangen, och en och annan överraskning kan också 

dyka upp under kvällen! 
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Biljetter hittar du här: 

https://secure.tickster.com/sv/7r2v6vnp75b3hau/pdnyjw3cglmnbdu/products 

  

Sedan rullar det snabbt på mot ett nytt år, via julbord och föreläsning med Alexander 

Morad, en av Sveriges topp 100 mest bokade föreläsare den 15/12, flera företagskvällar 

och till sist som grädden på moset: Nyårstrav på Axevalla! I år upprepar vi succén från i fjol 

med Publikjakten, där lokala företag är med och sponsrar tävlingarna och därigenom bjuder 

all publik på entrén. Vill ditt företag vara med och delta, och få chansen att vinna 

rubriceringen av ett V75-lopp på nyårsafton, hör av dig till Sara Mowbray 

på sara.mowbray@axevalla.travsport.se 

  

Under hösten pågår också mycket planering och utbildning för de anställda på banan: i 

september genomfördes ett marknadssamråd på Solvalla, där representanter från alla 

banor är med och stakar ut framtiden för marknad inom Svensk Travsport. På samma sätt 

kommer det att vara ett sportsamråd i oktober månad där bland annat den viktiga 

tävlingsplaneringen för 2020 kommer att diskuteras. Under oktober kommer även ansvariga 

för sport, marknad och utbildning, samt VD:ar och travbanechefer dela i en kurs och 

samverkan kring verksamhetsplanering. Det är mycket viktigt för Svensk Travsport att 

samtliga banor är med och jobbar mot våra gemensamma mål. 

  

Även på anläggningen händer det en del, bland annat sätts det i veckan upp en ny stuga 

vid stallbacksgrinden och vi fortsätter att stämma av med banbelysning samt belysning på 

stallbacke som båda närmar sig slutbesiktning. 

  

Axevallahästar som segrat den gångna veckan! Det har blivit hela 12 segrar där 

Bossy Alleys (Mimmi Elfstrand) V75-seger från i lördags på Färjestad sticker ut 

extra! Här har ni även lite photoshots! 

https://secure.tickster.com/sv/7r2v6vnp75b3hau/pdnyjw3cglmnbdu/products
https://secure.tickster.com/sv/7r2v6vnp75b3hau/pdnyjw3cglmnbdu/products
mailto:sara.mowbray@axevalla.travsport.se
mailto:sara.mowbray@axevalla.travsport.se
https://www.axevalla.se/axplock/axplock-vecka-39-2019
https://www.axevalla.se/axplock/axplock-vecka-39-2019


7 Accolade År 190920-3 7 / 2140 1 15,9 a 18.750 47 Sedström Linda (Martinsson Eric) 

1 Star Advisor Joli F 190921-1m 1 / 2140 1 12,8 a 60.000 21 Leo Emilia (Aronsson 

Sofia) 

5 Vikens Dome F 190921-3 5 / 2640 1 14,7 a 60.000 611 Kjenner Ole-Christian 

(Forssell Anna) 

2 Bossy Alley (FI) F 190921-10 2 / 3140 1 14,3 125.000 138 Karhulahti Ville (Elfstrand 

Mimmi) 

8 Kirsty MacColl Vg 190922-7 8 / 2140 1 18,4 20.000 62 Dalborg Thomas (Flink Jan E)a 

1 Leia Palema Mp 190923-3 1 / 2140 1 16,4 25.000 21 Andersson Mikael J (Hedberg 

Pär) 

5 Claude Debussy Mp 190923-4 5 / 2140 1 13,8 a 35.000 105 Jepson Carl Johan 

(Jansson Roger J)a 

7 Fredric Palema Mp 190923-7 7 / 2140 1 14,3 a 30.000 44 Andersson Mikael J 

(Hedberg Pär) 

11 Restless Mp 190923-8 11 / 2140 1 13,8 a 35.000 172 Eriksson Kim (Forssell Anna) 

1 Domino Brick Mp 190923-9 1 / 2140 1 14,3 a 30.000 60 Svanstedt Rickard 

11 Memento Vivere Ö 190923-7 11 / 2100 1 17,0 a 60.000 122 Karhulahti Ville 

10 Erik K. Åm 190926-1 10 / 1680 1 13,5 a 22.000 52 Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine) 

  

Missa inte att köpa en andel hos någon av våra spelläggare till Solvallas V75-

omgång. Klicka här! 

 

Axevallahästar som startar under helgen! 

7 Teton Sweet Lindy S 190928-2 / 2140 a Jansson Torbjörn (Hollsten Henrik) 

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/4JE2-4367-40443
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1 Vikens Dome S 190928-8 / 3140 Jepson Carl Johan (Forssell Anna) 

7 Nisse Sånna S 190928-9 / 2140 a Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

1 Dreamonspirit S 190928-12 / 2140 Laursen Jens a (Aurell Laursen Katarina) 

12 Rally Hjälten S 190928-12 / 2140 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

 

11 Baron Gift S 190929-8 / 2140 a Svanstedt Rickard 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

 

Veckans citat: ”Behärskning i framgång vittnar om storsinthet”, Lucius Annaeus Seneca, 

Romersk filosof, författare och politiker. 

 

Vi önskar alla en trevlig helg! 

  

Lars, Roger & Sara 
  

 


