
STL-tävlingarna i lördags flöt på bra arrangörsmässigt och det var positiva 

tongångar både på publikplatserna och på stallbacken bland de 1875 besökarna på 

plats. Sportsligt tog hemmalaget för sig bra i ramloppen där det blev 

Axevallasegrar i fyra av de fem loppen genom David Perssons Rise Again (Kajsa 

Ljunghager) i lopp 2, Torbjörn Simberg och Fantastica i lopp 3, Isabella Zernes 

Princess Teemer (Anders Svanstedt) i lopp 4 och så avslutade Ossi Webermyrs 

Warpaint körd av Jan Henriksson i lopp 12. På V75 lyckades Pär Hedbergs Rossi 

Palema bäst som tog andraplatsen i V75-4. Tävlingsdagens kanske största 

behållning stod Dalarnas stolthet On Track Piraten för när han vann 

Gulddivisionen. 

På måndag är det tävlingar hos oss igen då vi arrangerar kvällstävlingar med V64-

spel och första start kl. 18.20. Bland annat får vi se hemmastjärnan och 

segerstaplaren Southwind Feji som jagar karriärens 21:a seger i den inledande 

V64-avdelningen. Vi testar också ett nytt koncept då vi har räkfrossa i VIP:en för 

199 kr. Boka på 0511-263 06 eller på sara.mowbray@axevalla.travsport.se. 

Observera att restaurangen är öppen som vanligt och det är samma telefonnummer 

för bokning där. 

På måndag körs också den första omgången i Ladugårdsinredes Amatörserie för 

säsongen som i år är ett samarbete mellan Ladugårdsinrede, Axevalla och Åby. 

Kuskarna samlar alltså poäng på båda banorna under totalt tjugo omgångar, tio på 

vardera bana, där det också kommer att vara delfinaler med lite finare priser. 

För att Axevalla även i fortsättningen ska vara ett starkt varumärke och en naturlig 

mötesplats i regionen samt kunna säkra en kärnverksamhet med både tävlings-, 

tränings- och ungdomsverksamhet över tid, så kommer Axevalla investera i en ny 

banbelysning över tävlingsbanan enligt Svensk Travsports kravnivå 2. 

Även Axevallas stallbacke kommer att få ny belysning. Åtta master med LED-

belysning kommer att installeras för att öka säkerhet och trivsel vilket är angeläget 

då vår verksamhet växer och allt fler nyttjar anläggningen. 

Arbetet med den nya belysningen, som innefattar både tränings- och 

tävlingsbelysning, kommer att starta under våren och ska vara färdigställt i god tid 

till StoChampionatshelgen i juli månad. 

I morgon är det dags för travgala här på Axevalla där 2018 års bästa fyrbenta- och 

tvåbenta aktörer ska utses. Vi startar kl. 18.00 i Källarbaren och det är 16 

kategorier som ska utses och celebreras under kvällen. 

 

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan! 



5 Beauty Taste Hd 190218-6 5 / 1640 1 13,3 a 30.000 177 Persson Stefan 

(Sandblom Emil)a 

2 Ventabs Hillevi S 190220-1 2 / 2140 1 18,3 40.000 108 Dalborg Thomas 

Nedan har ni samtliga Axevallahästar som startar i helgen: 

7 Above All Å 190222-1 / 2140 a Andersson Mikael J (Björkqvist Jan) 

1 Bicc's Lexie Å 190222-2 / 1640 a Dalborg Thomas (Sundgren Johan L) 

8 Emilie K. Å 190222-2 / 1640 a Eklundh André (Aronsson Sofia) 

9 Morotai Degato Å 190222-4 / 2140 a Eklundh André (Aronsson Sofia) 

15 Amber Brick Å 190222-4 / 2140 a Untersteiner Peter (Björkman Petra)a 

12 Starforlife Palema Å 190222-6 / 1640 a Andersson Mikael J (Hedberg Pär) 

6 Hedwig Laday Å 190222-7 / 2140 a Eklundh André (Elfstrand Mimmi) 

7 Falaska du Bocage (FR) Å 190222-7 / 2140 a Dalborg Thomas (Andersson 

Tomas S)a 

12 Marcel P. Å 190222-7 / 2140 a Andersson Mikael J (Sörensen Ulrika)a 

6 Simb Triumph Å 190222-8 / 2140 a Dalborg Thomas 

8 Svempa Laday Å 190222-9 / 2140 a Dalborg Thomas 

2 Valborg Gertorp Å 190222-k / 2140 k Dalborg Thomas (Andersson Tomas 

S)a 

3 Windfall E 190223-8 / 2140 a Fontaine Julien (Martinsson Eric) 

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

@axevallatravet, instagram: @axevallatravet. 

Veckans citat: ”En vis man ger inte de rätta svaren men ställer de rätta 

frågorna”, Claude Levi-Strauss. 

 

Trevlig helg! 

Lars, Roger & Sara 

 


