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God fortsättning på det nya året
Efter lite julledigt så är vi tillbaka med nyhetsbrevet igen och som vanligt kommer det i de flesta fall att
skickas ut till er prenumeranter på fredagar före lunch. Vår första tävlingsdag för året är söndag den 17
januari då vi arrangerar GS75-tävlingar med första start kl. 13.45 och 10 lopp på programmet. Sedan har vi
ytterligare 41 tävlingsdagar under 2021 där trippeltravet såklart är den stora begivenheten men även många
andra fina tävlingstillfällen. Någon gång under detta året hoppas vi också att världen har fått så pass bukt på
Coronapandemin att vi får börja släppa in publik igen och allra helst att detta sker innan just trippeltravet så
att alla kan få uppleva magin på plats under de här tre dagarna.
Här hittar ni en länk till vår tävlingskalender för 2021:

Tävlingsdagar
2021

Sylvesterloppet 2020
Den första upplagan av Sylvesterloppet som gick av stapeln på Nyårsafton blev en rivig och rolig tillställning.
Den totala prissumman landade till slut på 661.800 kronor och förstapriset blev därmed 337.080 kronor.
Segrade gjorde Phoenix Photo och Jorma Kontio. Det är Svante Ericsson som tränare sexåringen som ägs
av Stall Phoenix på stället och sköts av Agnes Larsson. Tvåa blev Grainfield Aiden, trea Pacific Face och
fyra och bästa hemmahäst David Perssons Vagabond Bi. Dessa fyra var inom en längd när mållinjen
passerades där vinnaren startade på startvolten, tvåan och fyran i mål från 40 meters tillägg och trean från
60 meters tillägg. V75-omsättningen denna jackpotomgång blev till slut 159.650.229 kronor vilken är en av
de högsta genom tiderna.
Vill du se Sylvesterloppet igen så finns det i vårt lopparkiv på vår hemsida www.axevalla.se

Våra Champions 2020
Nu när bokslutet för 2020 är gjort står det också klart vilka som är Axevallas champions för det gångna året.
Carl Johan Jepson (med raden 24-25-33) tog kuskchampionatet för sjätte gången medan hemmatränaren
Eric Martinsson (med resultaten 15-12-13) blev tränarchampion för första gången i karriären efter att ha hållit
undan för Robert Bergh som vann lika många lopp men hade färre andraplatser. Segrare i Ladugårdsinredes
Körsvensserie blev Fredric Claesson och Henna Halme vann Skaraborgsbygdens Ungdomsserie. Ett stort
grattis till samtliga! Enkla ceremonier i Coronans tecken kommer att ske på årspremiären söndag den 17
januari.

Årskorten blir digitala
Från och med i år kommer samtliga årskort att centraliseras, digitaliseras, skötas och utfärdas av Svensk
Travsport. Detta gäller samtliga kort från hästägarkort, årskort för personal och funktionärer och årskort som
kan köpas. Allt ska ske via Tickster och Svensk Travsport kommer nu i början av året att gå ut med mer
exakt information hur allt kommer att fungera. Detta innebär att de traditionella årtalsetiketterna som man
tidigare har klistrat på sitt årskort/hästägarkort försvinner från i år och alltså inte skickas ut. Förra årets
årskort och hästägarkort kommer dock att gälla under en övergångsperiod fram till den sista juni i år.

Axplock vecka 52-1
På Axplock redovisar vi alla hemmasegrar på
bortaplan senaste veckan.
Denna gång blir det Axplock från V52 2020 till
V1 2021

Axplock V 521

Photoshots Nyårsafton
Följ länken för att se photoshots från nyårsafton
med Sylvesterloppet

Photoshots
31/12

Axevalla önskar alla en trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar på Bergsåker!
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E-post: info@axevalla.travsport.se

Travbanan är en arena för alla åldrar, men för att spela
måste du vara minst 18 år. Har spelandet blivit ett problem?
Ring 020-81 91 00 eller besök stodlinjen.se.
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