
Igår kväll gästades vi av Johan Lindberg och Stefan Hultman som fortsätter sin 
riksomfattande turné och nu var det dags för oss att få ta del av en underbar kväll. 
Johan Lindberg började först med en dragning för styrelsen och personal i knappt 
två timmar innan han gick på för den cirka 100 personer stora publiken vid 18-
tiden. Hans föredrag handlar mycket om Pegasus2020 och vilka utmaningar 
travsporten står inför framledes – Mycket intressant och bra. 

Sedan var det dags för Stefan Hultman att trollbinda publiken under de nästan 2,5 
timmarna han höll på. Det var högt och lågt med historier och känslor från hela 
hans karriär och många skratt och känslor under vägen. Stefan Hultman är helt 
enkelt suverän på att berätta och han har ju också en skattkista att ta ur när det 
gäller berättelser, både vad det gäller framgångar och motgångar. Man förstår att 
deras turné har varit mycket uppskattad runtom landet – det var riktigt bra! 

På måndag är det tävlingar hos oss igen då vi arrangerar V64-spel. Vi kör som 
enda kvällsbana vilket borgar för en fin omsättning och en bra pott att spela om. I 
torsdags när vi också hade V64-spel och var ensam bana blev V64-omsättningen 
nästan 7 miljoner kronor. Restaurangen serverar Örtbakad Fläskfilé med 
sötpotatis, ädelostsås, broccoli och bacon. Välkomna att boka bord på 0511-263 
07 eller på axevalla.se/restauranger. 

Vi påminner också om att boka bord till STL-dagen och V75 lördag den 16 
februari. Restaurangen börjar fyllas så det är hög tid att boka bord vilket ni gör på 
0511-263 07 eller på axevalla.se/restauranger. Vi vill också passa på och punkta 
för vår klassiska Hingstdagen inför årets avelssäsong som går av stapeln tisdagen 
den 12 mars så att ni kan boka in det datumet i almanackan redan nu. Mer info 
kommer närmare inpå tävlingsdagen. 

Årets Travgala där 2018 års bästa tvåbenta- och fyrbenta aktörer ska hyllas här på 
Axevalla går av stapeln lördagen den 23 februari i Källarbaren här hos oss. Vi har 
16 kategorier som ska avgöras och de nominerade finns på sidan 7 i kvällens 
program och på våra sociala medier. Galan är precis som de senaste två åren i 
Källarbaren här hos oss och vill man boka en plats så går det bra att 
maila lars.agren@axevalla.travsport.se eller ringa på 0511-263 00. Biljetterna 
kostar 345 kr/person och då ingår välkomstdrink, förrätt, varmrätt, en öl/ett glas 
vin, kaffe och kaka. Micke DJ står för efterpartyt och det bjuds även på en del 
annan underhållning. 

Kursstarten för årets kör- och monté-licensutbildningar är onsdag den 20 februari 
och kostnaden är 1.700 kronor. Anmälan på axevallatravskola.se. 

Välkomna till oss under sportlovet vecka 7 då alla barn bland annat får prova och 
vara med på en lektion helt gratis. Det blir en fullspäckad vecka med många olika 
aktiviteter. Mer info finns på baksidan av kvällens program. 



  

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan! 
  

1 Listas Tinge Ling Mp 190128-7 1 / 2140 1 17,1 a 30.000 19 Jepson Carl 

Johan (Stenströmer Ulf) 

1 Corleone Å 190131-2 1 / 2140 1 18,4 30.000 84 Henriksson Jan (Årman 

Jeanet)a 

5 Fantastica Å 190131-6 5 / 2140 1 15,4 a 35.000 38 Simberg Torbjörn a 

  

Det är STL-finaler på Åby i morgon med V75! Missa inte Axevallas eget 
tillsammansgäng där våra spelläggare haft fint flyt det sista med flera fina 
vinster. Gå in här för att teckna en andel hos någon av våra spelläggare 

Axevallahästar som startar i helgen 

2 Lunatic Face Å 190202-2 / 2640 Laursen Jens a (Aurell Laursen Katarina) 

3 Prima Kaiser Å 190202-4 / 2140 a Andersson Mikael J (Loqvist Emma)a 

10 Turbo Gertorp Å 190202-4 / 2140 a Kontio Jorma (Andersson Tomas S)a 

6 Jejje Palema Å 190202-5 / 2160 Eriksson Christoffer (Hedberg Pär) 

11 Southwind Feji (US) Å 190202-5 / 2180 Andersson Mikael J (Hedberg Pär) 

6 Baron Gift Å 190202-11 / 2140 a Svanstedt Rickard 

  

8 Call Me Hanover (US) E 190203- / 2140 a Widell Kaj (Sandblom Emil)a 

  

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

  

Veckans citat: ”Min bästa vän är den som tar fram det bästa hos mig, Henry 

Ford. 

  

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 
 

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/87B7-RTYW-40443
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/87B7-RTYW-40443

