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NYÅRSAFTON 

Hoppas att ni har bokat upp Nyårsafton hos oss! Som vi har tjatat om många gånger 

tidigare så bjuder vi all publik på fri entré, vi har gratisbussar från Rececentrum i 

Lidköping, Arenan i Skövde och Resecentrum i Falköping kl. 11.25 och från Skara 

Resecentrum kl. 11.50, Vi bjuder också de 200 första besökarna på tårta och bubbel 

och det händer en hel del andra roliga saker under tävlingsdagen. Bland annat 

gästar Åke Svanstedt och kör en del hästar. Ni minns väl hans gästspel förra året 

den här dagen då han vann fyra lopp! Första start är kl. 13.00 och det tolfte och sista 

loppet (V75-7) ska gå kl. 17.16 så man hinner lätt hem till sitt eget Nyårsfirande 

därhemma. 

Vi vill tacka alla företag som ställer upp och är med i Publikjakten 2019! Tack vare er 

medverkan kan vi bjuda på fri entré, gratisbussar, bubbel och tårta till de första 200 

som kommer och en massa andra överraskningar under dagen. Vi vill också 

gratulera de 7 deltagande företag som vann rubriceringen av varsitt V75-lopp: 

Concil, Stenåsens Kött & Svets, Travtränare Niclas Stenquist, Center for Sports and 

Business, Träff Golv & Färg, Gunnars Maskiner och Axevalla Hästklinik. Redan nu är 

det mycket bokningar i restaurangen, och vi räknar med att vår VIP-avdelning också 

blir full. Det här är en tävlingsdag ni inte vill missa, så se till att ta med er alla ni 

känner och fira in nyårsafton med oss på Axevalla! 

  

TRÄNARUTBILDNINGEN 

Igår var första tillfället i vår satsning på utbildning för våra A-tränare. Johan Lindberg 

höll i taktpinnen och Anders Abenius var gästföreläsare för att prata om media och 

dess betydelse och vilka verktyg man kan använda sig av. Det var väldigt givande 

och bra uppslutning. Nästa träff är i mars. 

  

JULAVSLUTNING PÅ TRAVSKOLAN 

I veckan har det varit julavslutning med juluppvisning på travskolan, mycket 

uppskattat av alla! Årets kurser är nu slut, och vi blickar fram emot jullovslägret som 

går av stapeln V. 2. Den 7-8/1 finns det dagläger och stallfritids på travskolan, öppet 



för alla barn. För bokning och mer information om våra läger, kontakta 

Caroline: caroline.renstrom@axevalla.travsport.se. 

Du kan även boka våra läger i webshopen: 

https://secure.tickster.com/sv/fu59jgd93t1t67z/4xw1fcwxbkx9nny/products 

  

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

  

Årets juldikt: ”Midvinternattens köld är hård, 

stjärnorna gnistra och glimma. 

Alla sova i enslig gård 

djupt under midnattstimma. 

Månen vandrar sin tysta ban, 

snön lyser vit på fur och gran, 

snön lyser vit på taken. 

Endast tomten är vaken.”, Tomten 

Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till V75 på 

Halmstad i morgon här! 

  

Med önskan om en riktigt God Jul! 

 

Lars, Roger & Sara 

 

Axevallahästar som startar i helgen: 

9 Teton Sweet Lindy Ro 191220-4 / 2160 Hollsten Henrik 

  

9 Hobby de L'iton* (NL) Hd 11221-5 / 2140 Eklundh André (Aronsson Sofia) 
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4 Lover Face Hd 191221-7 / 2140 a Ohlsson Ulf (Svanstedt Anders) 

6 Baron Gift Hd 191221-7 / 2140 a Svanstedt Rickard 

8 Adamant Hd 191221-8 / 2160 Eklundh André (Berg Ulla)a 

  

8 Pastor Flax Ö 191221-1 / 2100 a Jakobsson Magnus (Sandin Elisabeth) 

14 Roly Poly Ö 191221-4 / 2680 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

4 Zin Zano Bay Ö 191221-7 / 2100 a Jepson Carl Johan (Martinsson Eric) 

6 Ikaros di Quattro Ö 191221-8 / 2100 a Crebas Hans 

1 Nah Des Te Ö 191221-9 / 2140 Jepson Carl Johan (Persson David)a 

9 Alfredo Sauce Ö 191221-9 / 2160 Andersson Mikael J (Martinsson Eric) 
 


