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Rivstart med GS75-tävlingar 

På söndag har vi årspremiär med riktigt fina GS75-tävlingar på programmet. Det är 10 välfyllda lopp och för 

årstiden riktigt fin sport som bjuds där GS75-omgången som vanligt inleds i lopp 4 kl. 15.00. Tävlingsdagen 

startar kl. 13.45 med tre lopp innan huvudspelet startar. Mest startpoäng under tävlingsdagen har Veijo 

Heiskanens Sahara Peyote i GS75-6 som körs av Henna Halme och ståtar med hela 6303 startpoäng. 

Femåringen slutade ifjol bland annat trea i det finska Derbyt. 

Tävlingsdagar 
2021 

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/DEuF65fa2kKVN6yxAIPMqw/
http://www.axevalla.se/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/hastagare-pa-axevalla/
https://www.travskola.se/skolor/axevalla-travskola/
https://www.axevalla.se/mat-och-dryck/restauranger/sallskapet/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/tavlingsdagar/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/tavlingsdagar/
http://www.axevalla.se/


 

Har du koll på regelverken? 

Vid varje årsskifte uppdateras Svensk Travsports reglementen, och så även i år. För dig som är hästägare, 

aktiv eller uppfödare kan detta påverka livet med hästarna och tävlandet. Följ länken nedan för att få full koll 

på vilka uppdateringar som gjorts vid årsskiftet 20/21. 

Uppdaterade 
reglementen 

 

 

  

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/januari/har-du-koll-pa-regelverken/
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/januari/har-du-koll-pa-regelverken/


 

Nytt på teknikfronten 2021 

Som våra trogna följare säkert redan vet så jobbar vi ständigt med att ligga i framkant när det gäller 

digitalisering och tekniska lösningar. Under 2020 var detta extra viktigt då vi tyvärr inte fick välkomna vår 

härliga travpublik under större delen av året. Några av projekten för 2021 är bland annat fortsatt utveckling av 

vår webbplats, onlinebokning av restaurangplatser och campingstugor samt förhoppningsvis uppstart av 

Axevallas alldeles egen podcast. Samtliga årskort kommer också att bli digitala, mer information om detta 

kommer från ST under våren.  

Vi håller er som vanligt uppdaterade på våra sociala medier och här i nyhetsbrevet när det händer något nytt, 

så håll utkik för att ta del av det senaste! 

 

  



 

Dwight, Victor och Kim är årets Stig H-stipendiater 

Stig H Johanssons stipendiefond har i 24 år utbildat ungdomar inom travsporten i deras väg att bli 

travtränare. I år tilldelas Dwight Pieters, Victor Rosleff och Kim Moberg stipendiet. 

 

– För mig har det varit viktigt att stödja ungdomar som vill satsa på att bli travtränare. Nu utser vi nr 57, 58 

och 59 och jag tycker att vi lyckats väl med våra val om man studerar historiken. Årets stipendiater har visat 

att de har den rätta inställningen och passionen för hästar och travsport. Som jag ser det har den här 

talangfulla trion goda förutsättningar att bli egna och framgångsrika tränare, säger Stig H Johansson. 

 

  



 

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 2 2021 

På Axplock redovisar vi alla hemmasegrar på 

bortaplan senaste veckan. Veckans Axplock 

innehåller bland annat en dubbel för Ulf 

Stenströmer på Örebro genom Listas Tinge Ling 

och Yukon Bay. 

Axplock V2 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/2021/januari/v52-1/


/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar på Jägersro! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  

 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

FÖLJ OSS 

          

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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  

 

 

  

 

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/DEuF65fa2kKVN6yxAIPMqw/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

