PÅSKHELGEN STÅR FÖR DÖRREN
Det vankas påsk och därför kommer veckans nyhetsbrev en dag tidigare än vanligt.
Som traditionen bjuder är påskhelgen en stor travhelg med många banor som kör
och fina tävlingar. V75 arrangeras skärtorsdagen (Gävle), långfredagen (Färjestad),
påskafton (Dannero) och påskdagen (Romme) som är den ordinarie STL-dagen. Det
vimlar verkligen av fina hästar som luftar sig under helgen och flera av dem gör
årsdebut.
VÅRKÄNSLOR OCH FÖRSTA TESTET
För andra tisdagen i rad arrangerar vi V64-spel på tisdag och med tävlingsdagen
som var i tisdags kör vi faktiskt tävlingar nio tisdagar i rad, varje tisdagskväll fram till
den 2 juni. Vi har ju haft en ambition med årets tävlingsschema att köra våra
tävlingar på tisdagar i största möjliga mån, precis som förr i tiden, då Axevalla av
tradition är en tisdagsbana. Tävlingarna ser åter väldigt bra ut med intressanta lopp
både sportsligt- och spelmässigt. Kvällens clou är definitivt Första Testet inför
StoChampionatet som är lika intressant att se varje år. Bland de sju startande
fyraåriga stona får vi bland annat se Daniel Redéns Oakstvåa från ifjol Alaska
Kronos som dessutom årsdebuterade på allra bästa sätt senast med seger på en fin
tid. Hon ställs bland annat mot trean i Breeders´Crown för de treåriga stona förra
året, Peter Untersteiners Milady Grace som gör sin årsdebut här. Samtliga startande
provar StoChampionatsdistansen för första gången i livet i det här loppet
TÄVLINGARNA I TISDAGS
Hemmalaget tog för sig fint i tisdags och fem av de tio loppen gick till
Axevallatränade hästar. I tur och ordning Hugo Journey – Ville Karhulahti, Starbec’s
A. to Z. – Rickard Svanstedt (Anders Svanstedt), Rally Gunnar – Björn Goop (Ulf
Stenströmer), Full Metal Jacket – André Eklundh (Björn Norén) och Sunettan
Palema – Hans Crebas.
FORTSATTA RESTRIKTIONER
i tisdags var det vår fjärde tävlingsdag med strikta restriktioner men anledningen av
Coronakrisen. Det är glädjande att se hur travfolket verkligen har slutit sig samman
för att uppfylla de restriktioner som gäller och alla har verkligen stor förståelse för
den rådande situationen. Axevalla har en stor och avlång stallbacke och det är inga
problem att hålla de avstånd som gäller och vi har också anpassat verksamheten
helt efter gällande förutsättningar. Vi får många frågor om StoChampionatshelgen
och om vi kan köra publikfesten som vanligt den tredje helgen i juli. Svaret är att vi i
dagsläget inte vet, ingen vet hur situationen ser ut då, men att vi jobbar med
arrangemanget precis som vanligt. Det är enormt mycket att förbereda inför ett så
stort event som trippeltravet och i dagsläget jobbar vi förutsättningslöst för att det ska
gå av stapeln precis som vanligt med öppna publikytor och camping men vi har
såklart också kalkylerat för andra scenarion.
ARBETET MED NYA HEMSIDAN
Arbetet med vår nya hemsida fortskrider enligt plan och siten är till största delen
uppbyggd i sin testmiljö för närvarande. Visby kommer att gå ut som första pilotbana
att lansera sin nya sida under nästa vecka, och sedan är det vår tur att ”gå live”.
Detta kommer förhoppningsvis att ske under slutet av april. Den nya sidan kommer
att bli mer lättnavigerad för dig som användare och även ha ny information som vi
hoppas ska vara intressant för alla att följa. Många av de funktionerna som finns idag

kommer även att finnas på den nya sidan men kommer att vara lättare att hitta.
AXEVALLASEGRAR DEN SENASTE VECKAN
Pär Hedberg och Stall Palemas Fredric Palema vann V75-4 på Jägersro i lördags
med Mikael J Andersson i sulkyn. Micke körde direkt till ledningen och hade inga
problem att hålla undan till slut på en fin segertid.
4 Fredric Palema J 200404-8 4 / 2140 1 13,7 a 110.000 51 Andersson Mikael J
(Hedberg Pär)
Följ Axevalla på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter:
@axevallatravet, instagram: @axevallatravet.
Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till samtliga V75omgångar under påskhelgen!
Glad Påsk!
Lars, Roger & Sara
AXEVALLAHÄSTAR SOM STARTAR UNDER HELGEN
10 Zeroguning E 200410-3 / 2160 Leo Emilia a (Persson David)a
4 Never Stop E 200410-7 / 1640 a Andersson Robin a (Hellkvist Bo)
11 Vagabond Bi (IT) E 200410-8 / 3160 Leo Emilia a (Persson David)a
9 Piteraq (US) E 200410-9 / 1640 a Karhulahti Ville

1 Mån Viktor F 200410-1m / 2140 Carre Jonathan a (Martinsson Eric)
2 Cadillac Dimanche F 200410-2 / 2140 a Lunde Martina (Barkmark Åke)a
12 Jeppas Tarpon F 200410-4 / 2140 a Strandberg Elias (Sundgren Johan L)
2 Edmund F 200410-7 / 3140 Dalborg Thomas (Sundgren Johan L)
7 Vikens Fingerprint F 200410-9 / 2140 a Andersson Oskar J (Fellbrandt Mikael)a

8 Next Limit Ro 200412-5 / 2140 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Accolade Ro 200412-6 / 3140 a Eriksson Kim (Martinsson Eric)
6 Vien Ici (IT) Ro 200412-6 / 3140 a Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)

6 Goutte de Pluie (FR) Ro 200412-8 / 2140 Molin Felicia a (Sundgren Johan L)
13 Rafale d'Inverne Ro 200412-8 / 2160 Rosleff Victor (Martinsson Eric)
14 Jasmin Band Ro 200412-8 / 2160 Moberg Kim (Sundgren Johan L)
8 Vichy Grif (IT) Ro 200412-9 / 1640 a Widell Kaj (Aronsson Sofia)
6 Baron Gift Ro 200412-10 / 2140 a Svanstedt Rickard
5 The Trick Vick Ro 200412-12 / 2160 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)

