Axevalla Nyhetsbrev 2019-10-25
På tisdag arrangerar vi årets sista breddtävlingar här på Axevalla och precis som det
har varit de senaste bredd-kvällarna så var intresset för att vara med och tävla
mycket stort. Propositionen var utskriven för sex lopp, d.v.s. 72 hästar som ju delas
in efter startprissumma, och det blev till slut hela 104 anmälda. Vi valde även den
här gången att lägga till ett extra lopp vilket innebär att ytterligare tolv hästar får vara
med och att vi kör tio lopp istället för de ursprungliga nio.
Tävlingsplaneringen för nästa år är i slutskedet och i dagarna kommer
tävlingsschemat att publiceras. För Axevallas del är vi mestadels nöjda med utfallet
som bland annat innebär att 24 av våra 40 tävlingsdagar kommer att ligga på
tisdagar. Vi ser oss själva som en ”tisdagsbana” och en av målsättningarna i
tävlingsplaneringen för nästa år har varit att återta den veckodagen i största möjliga
mån. I övrigt kommer vi precis som de senaste åren att arrangera fyra STL-dagar, 22
februari, 18 och 19 juli (StoChampionatshelgen) och precis som de två senaste åren
på Nyårsafton. Vi var väldigt nöjda med arrangemanget på Nyårsafton ifjol och siktar
på att utveckla arrangemanget ytterligare i år och nästa år och att det
förhoppningsvis ska bli så starkt att det i framtiden blir en tradition att inleda
Nyårsfirandet här på Axevalla.
Banbelysning är nu slutbesiktad och klar och det är väldigt roligt att höra alla fina
omdömen hur bra det har blivit. Bland annat så skrev Stefan ”Tarzan” Melander om
det i sin krönika i Expressen för några dagar sedan.
En nyhet för vår del nästa år är att vi kommer att få arrangera en Xpress-dag saxat
med Solänget tisdag den 1 september. De veckodagar Axevalla tävlar på nästa år är
en måndag, 24 tisdagar, en onsdag, två torsdagar, fem fredagar, tre lördagar och
fyra söndagar. Vi återkommer i ärendet när hela schemat är publicerat och klart.
Grabbkvällen den 9/11 börjar fyllas på ordentligt med bokningar nu, och vi hoppas
på en fullsatt restaurang och en riktig helkväll för alla grabbar som kommer till oss!
Även tjejkvällen den 15/11 är intresset stort för, och vi har även klart med flera
företag som kommer och besöker oss för att ge alla tjejer lite extra upplevelse och
erbjudanden under kvällen!
Bokar biljetter till båda kvällarna gör du enklast på länken nedan:

https://secure.tickster.com/sv/7r2v6vnp75b3hau/selectevent
Även i år är vår julmarknad traditionsenligt inbokad till den 5/12, en kväll när vi också
har fina tävlingar med bland annat Silverstoet 2019! Vi erbjuder också julbord i vår
restaurang. En helkväll i julens tecken, där du också kan passa på att säkra några
julklappar till nära och kära från våra utställare på julmarknaden. Ta med hela
familjen till oss!
I veckan har hela personalen på sportkontoret genomfört en strategidag där vi har
gått igenom vad vi har genomfört under året för att utveckla Axevalla, och även gjort
upp en plan för nästa år som snart står för dörren. Arbetet med att utveckla Axevalla
som arena och mötesplats pågår kontinuerligt under året, och alla delar av
personalstyrkan arbetar såklart tillsammans för att göra upplevelsen hos oss för
kunder och aktiva till något riktigt positivt.
Axevallahästar som segrat den gångna veckan!
3 Vikens Fingerprint Hd 191021-9 3 / 2140 1 13,6 a 125.000 141 Larsen
Henriette (Fellbrandt Mikael)a
8 Vichy Grif (IT) Å 191023-6 8 / 1640 1 11,7 a 70.000 214 Eklundh André
(Aronsson Sofia)
7 Gun Palema Mp 191024-2 7 / 2140 1 13,1 a 25.000 185 Andersson Mikael J
(Hedberg Pär)
5 Fredric Palema Mp 191024-3 5 / 2140 1 13,9 a 25.000 21 Andersson Mikael J
(Hedberg Pär)
Missa inte att köpa en andel hos någon av våra spelläggare till Rommes
V75-omgång! Klicka här!
Axevallahästar som startar under helgen!
12 Teton Special Gift Kr 191025-6 / 2140 a Dalborg Thomas
12 Simb Triumph Kr 191025-9 / 1640 a Dalborg Thomas

6 Önas Pandora F 191026-1 / 1640 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
5 Gladiator A.F. F 191026-2 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
8 In Love di Quattro F 191026-2 / 2140 a Benzon Niclas a (Fellbrandt Mikael)a
1 Teton Nikkis Man F 191026-3 / 2140 Dalborg Thomas (Hollsten Henrik)
1 Nisse Sånna F 191026-5 / 1640 a Stjernström Micael a (Martinsson Eric)
3 Vagabond Bi (IT) F 191026-5 / 1640 a Claesson Fredrik a (Persson David)a
3 Almagest A.C. F 191026-6 / 1640 Svanstedt Rickard (Strandäng Birgitta)a
8 Bar Shooting Star F 191026-6 / 1640 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
3 Hermine Boko F 191026-7 / 2140 a Svanstedt Rickard
5 Beauty Taste F 191026-7 / 2140 a Karlsson Petter (Sandblom Emil)a
10 Elektra Dream F 191026-7 / 2140 a Karhulahti Ville (Jonsson Anders I)a
13 Modern Love F 191026-7 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
6 Teton Sweet Lindy F 191026-8 / 2140 Dalborg Thomas (Hollsten Henrik)
2 Sogno di Volare (US) F 191026-9 / 2140 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
5 Mr Crazed F 191026-9 / 2140 a Svanstedt Rickard (Svanstedt Anders)
9 Smokey Herman F 191026-9 / 2140 a Karhulahti Ville (Stenströmer Ulf)
10 Fantastica F 191026-10 / 2140 a Simberg Torbjörn a

1 Global Utopia J 191026-6 / 2140 Jepson Carl Johan (Persson David)a

5 Rafale d'Inverne J 191026-8 / 2140 a Djuse Mats E (Martinsson Eric)
13 Lady Palema (US) J 191026-8 / 2140 a Svensson Linus (Hedberg Pär)
5 Mack Dragan J 191026-10 / 2640 a Jepson Carl Johan (Wilhelmsson Morgan)a
4 Ad Hoc J 191026-11 / 2140 a Ingves Peter (Engblom Raoul)

1 Svecak Palema S 191027-1 / 2140 a Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
6 Unico Broline S 191027-2 / 2140 a Eklundh André (Aronsson Sofia)
8 Rossi Palema S 191027-9 / 2140 a Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
5 Heather Deo (US) S 191027-10 / 2140 a Ohlsson Ulf (Persson David)a
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Vi avslutar med en klassisk sportgroda av Christer ”Abris” Abrahamsson,
ishockeylegend: ”Då sa jag till domaren på ren svenska: Go home!”.

Vi önskar alla en trevlig helg!
Lars, Roger & Sara

