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Trippeltravet står för dörren
Årets största helg är här, och även om det fortsatt råder restriktioner på landets travbanor så hoppas vi
kunna förmedla känslan i årets största travfest till er - digitalt. Vi kommer att göra allt för att ni som publik
ändå ska känna er delaktiga i det största som händer på Axevalla.
Välkomna att följa oss på sociala medier och Youtube, och såklart även på ATG live under helgen!

Stödbiljetter till Trippeltravet
Fredagen den 17/7 drar Trippeltravet igång.
Tyvärr kommer denna folkfest i år att gå av stapeln utan publik, vilket kommer kännas konstigt för både
travfans och aktiva.
Vi kommer att sända alla loppen på vår Facebook och på vår Youtubekanal och du kommer att få följa
spänningen kring helgen på våra sociala medier. Vi gör allt för att göra er delaktiga i årets största helg.
För dig som vill stötta Axevalla och StoChampionatshelgen släpper vi nu stödbiljetter.
Köp en stödbiljett för 100:- så får du ditt namn med på storbildsskärmen som supporter till Axevalla.

Köp biljett
här

Trippeltravet med Travronden powered by
Axevalla
I samarbete med Travronden kommer vi på Axevalla att göra en digital satsning under årets trippeltrav. Allt
för att försöka förmedla ”trippeltravskänslan” så mycket som möjligt ut till er som i år tvingas följa oss
hemifrån. Inför varje tävlingsdag sänder vi ett magasin på ca 45 minuter med studiofolk, spelanalyser,
sportsliga- och nostalgiska inslag och en del annat. Sändningen börjar ca en timme innan första start och
kommer att sändas på Travrondens och Axevallas Facebook-sidor. Det kommer bli en del andra
överraskningar under tävlingarna också för de som följer Axevallas egen kanal på ATG Live.

Nyhetsbrevet tar semester
Efter Trippeltravet tar nyhetsbrevet och största delen av Axevalla semester i fyra veckor, och kontoret är
stängt 21/7-16/8.
Sportärenden hänvisas till Åbytravet:
031-706 66 00, info@aby.travsport.se
Övriga ärenden hänvisas till ST:
Växel: 08-475 26 00
Kundtjänst: 08.475 27 00
Ha en fortsatt skön sommar!

Axevalla önskar alla en trevlig trippeltravshelg!

/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till helgens tävlingar!

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

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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