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Tisdagens tävlingar med de fyra sista Breeders’ Crown-försöken innan semifinalerna 

på Solvalla bjöd som väntat på mycket bra sportslig kvalitet då flera av kulltopparna 

bland tre- och fyraåringarna gästade oss. Av hemmahästarna var det Pär Hedbergs 

Svecac Palema som kvalade in till semifinalerna på Solvalla som fyra i sitt försök för 

de treåriga stona. Årets upplaga av Ullbergs Minne gick till Pastore Bob och Johan 

Untersteiner som efter en katapultstart snuvade favoriten Heart of Steel på ledningen 

och vann sedan övertygande på tangerat banrekord 1.10,7/1640a. Hemmahoppet 

Mack Dragan avslutade sylvasst till tredjeplatsen efter att ha suttit allra sist in på 

upploppet och Morgan Wilhelmssons sexåring blir onekligen intressant att följa 

framöver med det formintrycket. 

Vi noterar tre hemmasegrar från i tisdags genom i tur och ordning Vagabond Bi – 

Fredrik Claesson (David Persson), Claude Debussy – Ulf Ohlsson (Roger J 

Jansson) och Judge Memphis – Josefine Ivehag (Mimmi Elfstrand). 

På söndag avgörs ett av Sveriges största tvååringslopp, Svampen, på Örebrotravet. 

Bo Hellkvist provar lyckan med sin egenuppfödda och egenägda Day To Remember 

har lottats till spår 1 bakom startbilen. Förstapriset är 455.000 kronor och Thomas 

Dalborg sitter i sulkyn. Vi önskar lycka till! 

På tisdag arrangerar vi lunchtävlingar och glädjande nog var det åter många 

anmälda i lägsta klassen, 20 stycken, vilket gjorde att vi valde att dela loppet så att 

alla anmälda får vara med och tävla. Det innebär att tio lopp istället för nio och av de 

åtta reservhästarna som nu får chansen var sju Axevallahästar vilket gjorde beslutet 

ännu lättare att ta. Idag körs också det tredje av sex försök i Treåringarnas Höstserie 

med tolv treåringar i startlistan. Finalen går tisdag den 5 december. 

Vi har en ganska fullspäckad höst och vinter framför oss på Axevalla även efter 

Breeders’ Crown, här följer en kort genomgång av vad som komma skall: 

Lördag den 19/10 arrangeras det en ”Turn n’ Burn”-westerntävling hos oss på 

Axevalla, ett uppskattat inslag när vi kan erbjuda en arena för olika discipliner inom 

hästsporten. Vi hoppas att tävlingen blir välbesökt och önskar alla tävlande lycka till! 

  



Biljetterna till grabbkvällens Deluxe-paket med förfest och V75-genomgång på Jula 

börjar ta slut, så vill du säkra din biljett så passa på att boka redan idag! Biljetter och 

mer info hittar du på: 

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

Det går även utmärkt att boka vanligt Grabbpaket utan förfest, detta görs via samma 

länk! 

Redan nu är det nästan 200 bokningar till vad vi är säkra på kommer att bli en riktig 

helkväll, och förhoppningsvis ett återkommande inslag här på Axevalla. 

Även biljetterna till tjejkvällen börjar det bli riktigt högt tryck på, de hittar du här: 

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

Kvällen bjuder på härlig fredagsstämning, underhållning från Ullberg & Ljung, ost- 

och vinprovning och även lite andra överraskningar under kvällens gång. Ett 

fantastiskt tillfälle att ta med kollegor, väninnor, familj eller idrottsklubb till oss på 

Axevalla! 

Vi har inlett ett nytt djupare samarbete med City Gross i Skara som vi är väldigt 

glada för, och ser fram emot flera gemensamma aktiviteter under hösten och såklart 

under 2020. Vi på Axevalla tror mycket på att samarbeta med lokala aktörer, där vi 

kan lyfta varandras verksamhet och göra upplevelsen bättre för våra kunder, och 

samarbetet med City Gross är ett bra steg i den utvecklingen. 

Även i år erbjuder vi såklart julbord och julmarknad, så skriv upp den 5/12 i 

kalendern redan nu! Kvällens tävlingar med bland annat Silverstoet arrangeras 

traditionsenligt i samarbete med vår huvudsponsor Vänern Kött och Tomas Lantz. 

Kvällen bjuder som sagt på julbord, julmarknad och mycket fin travsport, så missa 

inte den! Här är det läge att som vanligt passa på att säkra årets julskinka från Ica 

Nära i Kvänum, ett mycket uppskattat inslag den här kvällen. 
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Axevallahästar som segrat den gångna veckan! 

1 Skyliner Åm 191013-10 1 / 1680 1 14,9 a 20.000 85 Söderkvist Stefan 

(Lauridsen Lina)a 

5 Romantico F 191014-1 5 / 2140 1 16,7 25.000 64 Benzon Niclas a (Hollsten 

Henrik) 

7 Ferry Boko Mp 191015-1 7 / 2140 1 13,5 a 25.000 108 Henriksson Jan (Årman 

Jeanet)a 

7 Gin T.at Last Å 191017-1 7 / 2140 1 18,4 30.000 80 Persson Stefan (Forssell 

Anna) 

9 Pint of Choc Å 191017-3 9 / 2140 1 17,5 30.000 144 Jepson Carl Johan 

(Stenströmer Ulf) 

Missa inte att köpa en andel hos någon av våra spelläggare till Rommes 

V75-omgång! Klicka här! 

Axevallahästar som startar under helgen! 

4 Teton Sweet Lindy E 191018-1 / 1640 a Hollsten Henrik 

9 Vanity Blast (US) E 191018-5 / 1640 a Karlsson Petter (Sandblom Emil)a 

  

11 Erik K. Ro 191019-9 / 1640 a Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine) 

  

7 Teton Speciality Ö 191020-2 / 2100 a Dalborg Thomas 

5 Sir Armani Ö 191020-3 / 2160 Andersson Mikael J (Rehn Kenneth)a 

12 Sixten R.P. Ö 191020-5 / 2100 a Andersson Mikael J (Hedström Karin)a 

1 Sukpoint C.C. Ö 191020-6 / 1609 a Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf) 

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/ENE3-6BSA-40443
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8 Vikens Dome Ö 191020-6 / 1609 a Goop Björn (Forssell Anna) 

12 Missing the Blues Ö 191020-6 / 1609 a Dalborg Thomas (Holmgren Reijno)a 

9 Cambria Ö 191020-7 / 2100 a Dalborg Thomas 

12 Bransbys Juke Box Ö 191020-7 / 2100 a Karhulahti Ville (Hellkvist Bo) 

9 Jasmin Band Ö 191020-8 / 2100 a Henriksson Jan (Forssell Anna) 

1 Day to Remember Ö 191020-9 / 1609 a Dalborg Thomas (Hellkvist Bo) 

3 Digger Lord Ö 191020-10 / 2609 a Skoglund Rikard N (Stenströmer Ulf) 

8 Lord Flax Ö 191020-10 / 2609 a Benzon Niclas a (Hollsten Henrik) 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

Veckans citat: ”Det som ligger bakom oss och det som ligger inom oss är bagateller 

i jämförelse med det som ligger inom oss”, Ralph Waldo Emerson. 

 

Vi önskar alla en trevlig helg! 

 Lars, Roger & Sara 
 


