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I måndags hade vi tävlingar med V64-spel här på Axevalla, och det blev återigen
en kanonkväll för Åbys Tommy Karlstedt som tog en dubbel med Amphibian
Madness och Miss Golden Wine.
Även hemmalaget tog flera segrar i måndags i form av Ossi Webermyrs Warpaint
med Jan Henriksson i sulkyn, Pär Hedbergs Fredric Palema som vann för Linus
Svensson och Anders Svanstedts Mr Crazed som fick Stefan Söderkvist i sulkyn.
David Persson tog även han en dubbel med Emmylou som styrdes till seger av Ulf
Ohlsson och Groult som vann för Carl Johan Jepson.
Lördag den 16/2 är det som bekant STL med V75-spel här på Axevalla och det
utlovas fin sport, god mat och flera överraskningar under kvällen. Restaurangen är
närapå fullbokad, så passa på att boka nu om du vill vara säker på att få ett bord; på
0511-263 07 eller på axevalla.se/restauranger.
Kvällens meny är skaldjurscocktail, marmorerad biff från Skövde slakteri samt
crème brulée.
På söndag den 10/2 går anmälningarna ut för nästa helgs STL-omgång hos oss, så
vi påminner alla er tränare om att gå in och anmäla era hästar till vad vi tror
kommer att bli en kanonomgång.
Förra veckan flyttades Axevallas IT-miljö och hela anläggningen har utrustats med
nya datorer. Allt har gått över förväntan och nu ska ni kunna nå oss på våra vanliga
kontaktvägar igen. Nästa steg blir att uppdatera och fräscha upp vår hemsida, det
hoppas vi blir ett lyft.
Under vecka 7 är det sportlovsaktiviteter på travskolan, och alla barn får bland
annat prova på en lektion helt gratis, så ta med hela familjen och upptäck allt som
travskolan har att erbjuda.
Glöm inte bort att vi just nu har specialpris på tandemkörningar: 500:Här har du en chans att få känna på riktiga hästkrafter och få ett minne för livet!
Boka redan idag på martina.vanderwal@axevalla.travsport.se.
Vi vill också påminna om vår räkfrossa den 25/2, som du bokar på 0511-263 06
eller hos sara.mowbray@axevalla.travsport.se!
STL med V75 Champions går av stapeln på lördag på Solvalla vilket brukar borga
för intressant tävlingskväll.

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan!
5. Keinstein Viking Ö 190207-5 5 / 1609 1,17,3 a 25.000 Eriksson Kim
(Kristersson Sara)
5. Vichy Grif Ö 190207-7 / 2100 1,17,1 25.000 Eklundh André (Aronsson
Sofia)
Axevallahästar som startar i helgen
8. Fantastica S 190209-4 / 2640 Simberg Torbjörn
4. Lutecia S 190209-9 / 2140 Adielsson Erik (Aronsson Sofia)
15. Modern Love S 190209-9 / 2160 Eriksson Christoffer (Forssell Anna)
2. Mayflower A.F. 190209-12 / 2140 Eriksson Sandra (Forssell Anna)
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Veckans citat: ”Livet är det som händer en medan man är upptagen med att
planera det” -John Lennon.
Trevlig helg!
Lars, Roger & Sara

