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Elitloppshelgen står för dörren
Äntligen är den här, Elitloppshelgen! Trots dessa märkliga Coronatider och ingen publik på plats så är det
verkligen en helg att se fram emot för alla travälskare. ATG Live sänder såklart samtliga 33 lopp med början
idag fredag kl. 12.00 då Solvalla har nio lopp på programmet. TV12 sänder hela 13 timmar från härligheten
där allt avslutas med Elitloppets final kl. 20.30 på söndag. Även om man inte får vara på plats så lär Solvalla
och Kanal75 göra allt i sin makt för att förmedla den härliga känslan och stämningen digitalt!

Axevallahästar som startar under elitloppshelgen
14 Flash Teemer S
11 Fredric Palema

200529-7 / 3180
S

11 Jasmin Band

S

13 Argbiggan

S

2 Emmylou

S

2 Lucky Base* (BE)
1 Baron Gift

S

Leo Emilia a (Zerne Isabella)a

200530-6 / 2140 a

Andersson Mikael J (Hedberg Pär)

200530-8 / 2160

Adielsson Erik (Sundgren Johan L)

200530-8 / 2160
200531-5 / 1640
S

Svanstedt Rickard
a

200531-10 / 2640

200531-11 / 1640 a

Leo Emilia a (Persson David)a
Crebas Hans
Svanstedt Rickard

Axplock vecka 21-22
Här på Axplock redovisar vi samtliga
Axevallatränade hästar som har vunnit på
bortaplan under den senaste veckan.
Följer du länken nedan kommer du till veckans
axplock som bland annat innehåller

Elitloppsdrinken - tips
Gör din egen rosa jordgubbsmojito till helgen!
(kan såklart också göras alkoholfri!)
6 cl vit rom
2 cl grenadine
2 cl limejuice

Argbiggans triumf i veckan.

Axplock v 2122

sodavatten
2 jordgubbar
6 myntablad

Nionde tisdagen i rad
På tisdag är det dags för årets andra av totalt fyra breddtävlingsdagar här på Axevalla och dessutom är det
sista tisdagskvällen på ett tag efter att ha kört nio tisdagar i rad. Nu går vi in i en period där vi har våra högst
profilerade tävlingsdagar, först söndag den 7 juni, med Guldstoet, Hertiginnan av Västergötland
Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet och senare stundar ju uttagningsloppen till
StoChampionatet fredag den 10 juli och hela årets clou, StoChampionatshelgen, fredag – söndag 17-19 juli.
Men ikväll är det alltså breddlopp och som vanligt vid den tävlingsformen är det mestadels välfyllt i
anmälningslistorna.

Åtta kuskdebutanter på tisdag

Det är mycket glädjande att hela åtta nyutexaminerade Axevallakuskar debuterar under tisdagens tävlingar.
Lika glädjande att dessa får chansen bara några dagar efter att licensen är utkvitterad är att årets licenskurs
innehöll fler deltagare än på många år, nämligen tolv stycken. Tre av dem, Herman Sundbom, Victor S
Sundgren och Malte Handfast har tillhört ponnyeliten och tar nu steget över till stor häst. Fyra kommer från
Naturbruksgymnasiet på Axevalla Hästcentrum, Linda Shmsohn, Madeleine Olsson, Madeleine Norman och
Emilia Lindström som samtliga kör i årets upplaga av Axevalla Hästcentrums Examenslopp och den åttonde
är Eric Flygare som dessutom i dagarna har kvitterat ut sin B-tränarlicens. Axevalla vill passa på att önska
samtliga lycka till i debuten på tisdag!

Topptrav nästa söndag
Söndagen den 7 juni, är som sagt en av höjdpunkterna här på Axevalla under året med Guldstoet,
Kronprinsessan Victorias Lopp, Andra Testet inför StoChampionatet och STL Silverdivisionen försök 3 i
Meeting 4. Det är öppen anmälan till samtliga dessa lopp förutom STL-loppet och vi har redan flera
topphästar anmälda. Det blir spännande att följa anmälningarna på Svensk Travsport fram till måndag kl.
09.00 när anmälningstiden går ut. Kuskarna som i år är uttagna att köra Kronprinsessan Victorias Lopp är:
Emilia Leo (Ro), Henriette Larsen (Hd), Kajsa Frick (Rä), Susanne H Osterling (Sä), Jenny A Björk (G),
Rebecca Dahlén (S), Kim Moberg (S), Linda Sedström (Ö), Henna Halme (Å), Hanna Lähdekorpi (Hd), Malin
Friman (G) och Kajsa Ljunghager (Ax). Det blir verkligen en tävlingsdag att se fram emot!

Trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Elitloppshelgen! (använd länken nedan)!

Köp din andel
här

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana
532 92 Axvall
Hitta hit
E-post: info@axevalla.travsport.se

Avregistrering från nyhetsbrev

