Axevalla Nyhetsbrev 2019.12.06
Silverstoet 2019
Årets upplaga av tvååringsloppet Silverstoet med 100.000:- i förstapris gick av
stapeln igår kväll och vanns av Kevin Oscarsson bakom Jim Oscarssons Florist. På
förhand alltid ett öppet lopp på grund av hästarnas orutin.
Starten var stoets tredje i karriären, och hästen var inte mycket betrodd av spelarna
på förhand trots att hon vann karriärens första start på Axevalla i början av
november.
Florist fick en lugn öppning av loppet och hade efter några hundra meter smugit sig
ner som tredje på innerspår. Kevin lyfte sedan ut henne i andra ytter och låg kvar där
när 1000-metersplaceringen passerades på kilometertiden 17,3. Med dryga 100
meter kvar till mål kom attacken i tredjespår från Kevin Oscarsson som där kopplade
greppet och gled undan till en säker seger.
Segertiden för Florist blev 17,0 från spår 10 över de 1640 metrarna. Hästen ägs av
Goldneck Trav KB i Bromma och är uppfödd av Björn Hultman i Kärna, som också
var på plats i vinnarcirkeln efter loppet.
Final i Treåringarnas Höstserie 2019
Förutom Silverstoet kördes också Finalen i Treåringarnas Höstserie med 70.000:- i
förstapris under kvällen. Stor favorit på förhand var Jägersrotränaren Ola
Samuelssons valack Wolf of Wallstreet med Carl Johan Jepson i sulkyn. Hästen kom
till tävlingarna i formstarkt skick med tre segrar, tre andraplatser och en tredjeplats
på tio starter i år.
Strax efter att bilen släppt fältet blev favoriten hängandes i tredjespår en kort stund
innan han kunde backas ner i andraspår. Med dryga varvet kvar kom en attack i
tredjespår från André Eklund bakom Earl Grey D.K. Där såg Jepson sin chans och
följde med i rygg, vilket resulterade i placeringen utvändigt ledaren för Wolf of
Wallstreet. När upploppet kom var det tre hästar i bredd som gjorde upp om segern,
men favoritskapet infriades när Carl Johan Jepson och Wolf of Wallstreet korsade
mållinjen först med en segertid på 17,4. Hästen ägs av Västgöta Kött & Chark AB m.
fl. och uppfödare är Anders Wilhelmsson och Henrik Hollsten.
Vi gratulerar såklart hela kretsen kring båda hästarna till segrarna under kvällen!
Julbord och Julmarknad

Under kvällen var det ca 20 utställare på plats i totohallen för den årliga
julmarknaden, och besökarna kunde fynda julskinka, ost, kaffe, hantverk och mycket
annat inför den kommande högtiden. På plats i år var även ett antal UF-företag från
Axevalla hästcentrum och Sötåsen vilket är en nyhet som vi gärna upprepar till nästa
års julmarknad då det var mycket uppskattat. Kvällen bjöd även på årets första
julbord i restaurangen. Efter provsmakning kan vi avslöja att det var mycket gott!
Nästa julbord är den 15/12 och vi erbjuder även en julbuffé under lunchtravet den
18/12.
Vänern Kötts dag
Just den här tävlingskvällen sponsrades traditionsenligt av Tomas Lantz och Vänern
Kött med partners, som även de avnjöt ett härligt julbord i vår VIP-avdelning som var
fullsatt kvällen till ära. En mycket lämplig kväll att arrangera just den här
tävlingsdagen blev det, då ett antal av gästerna på VIP:en även hade starthästar i
kvällens lopp.
Allra gladast blev Tomas Lantz själv då hans Wolf of Wallstreet vann finalen av
Treåringarnas Höstserie, som även var Vänern Kötts lopp. En mycket nöjd Tomas
fick efter loppet dela ut pris till både sig själv och Carl Johan Jepson som körde
hästen till vinst. Vi tackar Vänern Kött med partners för en mycket lyckad kväll hos
oss, och önskar er varmt välkomna tillbaka!
Nyårsafton
Årets nästa stora händelse, och det sista vi gör innan vi tackar för det här året,
nämligen nyårstravet börjar också närma sig. I fjol blev den här tävlingsdagen en
stor succé då vi tack vare våra partners och lokala företag kunde bjuda alla besökare
på fri entré, de första 200 på bubbel och tårta och anordna gratisbussar till och från
banan. Detta genom konceptet Publikjakten där varje företag lade 1500:- och hade
chans att vinna rubriceringen av ett V75-lopp under tävlingsdagen.
Även i år kör vi samma koncept, och vill ditt företag vara med och göra årets
nyårsafton till en ännu större succé än i fjol så kontaktar ni Sara
(sara.mowbray@axevalla.travsport.se/0730-665998) eller Roger
(roger.mostrom@axevalla.travsport.se/0706-505220) så gör vi det här till det bästa
nyårstravet någonsin!
Vi kommer även i år att erbjuda de första 200 besökarna på tårta och bubbel och
erbjuda gratisbussar. Totohallen kommer att pyntas dagen till ära och eftersom sista
loppet går redan innan klockan 17.00 så hinner man hem gott och väl i tid till

Grevinnan och Betjänten på tv och sitt eget nyårsfirande! Så starta nyårsfirandet
med oss på Axevalla, vi utlovar en fartfylld och härlig dag på travet!

Axevallahästar som segrat på bortaplan den gångna veckan:
Grattis till samtliga Axevallasegrare på bortaplan där Emil Sandbloms V75-seger
med Apple Rose från i söndags på Örebrotravet sticker ut lite extra. Dessutom
blev det en V64-dubbel för Sofia Aronsson på Eskilstuna i måndags och Hans
Crebas tog sin första egentränade seger som Axevallatränare på Färjestad
samma dag. Johan L Sundgren gjorde fin reklam för sin stundande
proffstränarverksamhet då hans Edmund även han vann på Färjestad.

5 Apple Rose Ö 191201-8 2 / 2160 1 14,2 100.000 115 Andersson Mikael J
(Sandblom Emil)a
6. Hobby de L'iton* (NL) E 191202-7 3 / 210 1 14,5 30.000 1 Adielsson Erik
(Aronsson Sofia)
1. Vichy Grif (IT) E 91202-9 / 640 2,1 a 30.000 9 Adielsson Erik (Aronsson
Sofia)
5 Nisse Sånna F 191202-3 5 / 2140 1 15,8 25.000 22 Jepson Carl Johan
(Martinsson Eric)
5 Edmund F 191202-4 5 / 2640 1 17,7 a 25.000 50 Dalborg Thomas (Forssell
Anna)
5 Ikaros di Quattro F 191202-5 4 / 2140 1 16,4 a 25.000 44 Crebas Hans

Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Veckans sportgroda: ”Detta har varit en morot för oss alla och nu har den släckts”,
floskelkungen Rolf Zetterlund.

Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till V75 på Åby i
morgon!

Vi önskar alla en trevlig helg!

Lars, Roger & Sara
Axevallahästar som startar i helgen:
6 Navy Blue (DE) Kr 19120-7 / 2140 a Halme Henna (Elfstrand Mimmi)
3 The Special Man F. Ro 191206-1 / 2140 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
6 Alfredo Sauce Ro 191206-2 / 1640 a Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
8 Mån Viktor Ro 191206-3 / 2160 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
6 Bar Shooting Star Ro 191206-9 / 2140 a Andersson Mikael J (Martinsson Eric)

2 Emmylou Å 191207-1m / 2140 a Leo Emilia (Persson David)a
10 Divas Revansch Å 191207-1m / 2140 a Larsen Henriette (Ousbäck Ove)a
5 Unheard Of Å 191207-3 / 2140 a Knutsson Anton (Johansson Rolf)
2 Flash Håleryd Å 191207-5 / 2140 Kihlström Örjan (Stenströmer Ulf)
4 Digger Lord Å 191207-5 / 2140 Uhrberg Thomas (Stenströmer Ulf)
11 Aron Palema Å 191207-5 / 2140 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
11 Claude Debussy Å 191207-6 / 1640 a Jepson Carl Johan (Jansson Roger J)a

12 Vikens Brummer Å 191207-7 / 2140 a Andersson Oskar J (Fellbrandt Mikael)a
2 Vikens Fingerprint Å 191207-9 / 2140 a Andersson Oskar J (Fellbrandt
Mikael)a
6 Roly Poly Å 191207-9 / 2140 a Kihlström Örjan (Martinsson Eric)
9 Baron Gift Å 191207-10 / 1640 a Svanstedt Rickard
10 Mack Dragan Å 191207-10 / 1640 a Eriksson Kim (Wilhelmsson Morgan)a
12 Star Advisor Joli Å 191207-10 / 1640 a Eklundh André (Aronsson Sofia)

7 Skyliner F 191208-2 / 2640 a Söderkvist Stefan (Lauridsen Lina)a
11 Teton Miss Lindy F 191208-2 / 2640 a Dalborg Thomas
2 Modern Love F 191208-3 / 2140 Dalborg Thomas (Forssell Anna)
6 Budets Lasse F 191208-4 / 2640 a Karhulahti Ville
8 Sogno di Volare (US) F 19120-4 / 2640 a Dalborg Thomas (Forssell Anna)
4 Hug Me Boko F 191208-5 / 2140 Dalborg Thomas (Forssell Anna)
6 Flash Teemer F 191208-6 / 2140 a Karhulahti Ville (Zerne Isabella)a
8 Vanity Blast (US) F 19120-6 / 2140 a Leo Emilia (Sandblom Emil)a
1 Whispering Star F 191208-8 / 2140 Andersson Mikael J (Svanstedt Rickard)

