
Igår hade vi årets första kvällstävlingar med V64 spel då vi hade utdelningar för 

Månadens häst (Vikens Fingerprint), Månadens hästägare (Josefine Ivehag m fl), 

Resias körsvenschampion 2018 (Carl Johan Jepson) och Ladugårdsinredes 

Amatörserie (Micael Stjernström). Sportsligt sticker Stall Palemas och Pär 

Hedbergs Southwind Fejis seger i sin ”minicomeback” ut i lopp 4. Ägaren Karl 

Erik Bender berättade att hennes nästa start blir under Åbys V75-dag lördag den 2 

februari om hon har tagit det här loppet på rätt sätt. Den konstellationen tog en 

dubbelseger under kvällen då Jejje Palema vann lopp 8. Sex av de tio loppen gick 

till ”hemmalaget” och som vanligt så kan ni läsa loppreferat och se photoshots från 

tävlingarna här på vår hemsida. 

Nästa tävlingsdag är måndag den 4 februari med V64-spel och vi vill också redan 

nu punkta för vår V75-dag lördag den 16 februari! Det börjar fylla på i 

restaurangen så det kan vara läge att boka bord redan nu på 0511-263 07 eller här 

på hemsidan! 

Saga Laursen som ju går på hästgymnasiet här på Axevalla och fick Agrias 

Ungdomsstipendium på 10.000 kronor nu i höstas. Just nu befinner sig Saga i Paris 

över Prix d’Amerique-helgen och hon ska sedan stanna hos Björn Goop i några 

veckor för att praktisera där. Kul med ungdomar som förkovrar sig i vår fina sport. 

Årets travgala här på Axevalla kommer att gå av stapeln lördagen den 23 februari 

och nu är alla nomineringar klara och publicerade. Det blir 16 kategorier och vi 

håller till i Källarbaren precis som de två senaste åren. Alla nominerade och 

upplägg finns här på hemsidan och på facebook.com/axevalla! Alla nominerade 

är inbjudna men alla är såklart hjärtligt välkomna och då är priset för hela galan 

med välkomstdrink, förrätt, varmrätt, öl/vin till maten och kaffe och kaka är 345 

kr/person. Vill man boka en plats redan nu så går det bra att 

maila lars.agren@axevalla.travsport.se eller ringa på 0511-263 00. 

Torsdagen den 31/1 bjuder vi på en fullspäckad kväll hos oss med Stefan Hultman 

och Johan Lindberg. Stefan Hultman är en av våra mest framgångsrika tränare 

genom tiderna, och syns numera i rutan som expertkommentator. Vi får följa med 

Stefan på en resa genom hans långa tränarkarriär och livet med hästarna. 

Johan Lindberg är Svensk Travsports generalsekreterare, och kommer att berätta 

för oss om travsportens framtid och den resa vi står inför. Ni kommer även att ha 

möjlighet att ställa frågor till Johan och komma med synpunkter. 

Fritt inträde och vi bjuder på fika! Anmäl dig på 0511-263 00 eller 

till sara.mowbray@axevalla.travsport.se. 

Vi fortsätter att trycka på tävlingsdagen den 25:e februari då vi kör vår första (av 

förhoppningsvis många) räkfrossor! För 199 kronor/person tar du med dig 

kompisgänget till oss på en riktigt härlig räkfrossa. Vi bjuder på entré och program 
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för de som bokar. Se till att du bokar upp datumet i god tid då vi endast har ett 

begränsat antal platser! 

Boka på 0511-26307 eller på mejl till sara.mowbray@axevalla.travsport.se 

Den 12/3 går vår årliga, mycket uppskattade hingstdag av stapeln. Passa på att 

boka upp datumet i kalendern redan nu! Kom hit och titta på de fina hingstar som 

finns tillgängliga för bokning under året, prata med stuterierna och få en massa 

matnyttig information om hur du ska tänka när du väljer hingst till ditt sto. 

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan där Eric Martinssons V75-

seger med Roly Poly sticker ut lite extra. Photoshots på Axplock på hemsidan! 

14 Roly Poly S 190119-8 8 / 2660 1 16,5 125.000 94 Jepson Carl Johan 

(Martinsson Eric) 

5 Dreamboy A.F. Ö 190120-3 5 / 1609 1 18,8 a 10.000 22 Dalborg Thomas 

(Forssell Anna) 

11 Omay Southwind Ö 190120-5 11 / 2100 1 17,4 a 35.000 95 Jepson Carl 

Johan (Martinsson Eric) 

12 Unlimit Lavec Ö 190120-7 7 / 2160 1 17,4 25.000 244 Dalborg Thomas 

(Andersson Tomas S)a 

3 Beauty Taste Ö 190120-8 3 / 2100 1 17,8 a 35.000 256 Oscarsson Kevin 

(Sandblom Emil)a 

2 Simb Triumph F 190121-2 2 / 1640n 1 17,1 25.000 13 Dalborg Thomas 

6 Fantastica F 190121-7 6 / 2140n 1 16,0 a 30.000 31 Simberg Torbjörn a 

Axevallahästar som startar i helgen: 

4 Emmylou E 190125-8 / 2140 Jepson Carl Johan (Persson David)a 

14 Amber Brick Kr 190126-8 / 2160 Jansson Torbjörn (Björkman Petra)a 

2 Baron Gift Kr 190126-11 / 1640 a Svanstedt Rickard 

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 
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Veckans citat: ”Många människor saknar bara några laster för att vara 

fullkomliga”, Madame de Sévigné. 

  

Trevlig helg 

Lars, Roger & Sara 

 


