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V64-tävlingar på tisdag 

På tisdag har vi årets andra tävlingsdag och det är den första av totalt 25 tisdagar som vi kör under året. Vi 

arrangerar V64-spel och omgången håller både sportsligt och spelmässigt bra kvalitet med 20 hästar med 

över 1000 startpoäng som startar under kvällen. Vi kommer innan tävlingarna också ha en informell 

prisutdelning för våra champions förra året här på Axevalla. Carl Johan Jepson som för sjätte året i rad blev 

kuskchampion och Eric Martinsson som för första gången hittills i karriären blev tränarchampion efter en strid 

ända in i det sista med Robert Bergh. Våra två andra champions, Henna Halme i Skaraborgsbygdens 

Ungdomsserie och Fredrik Claesson i Ladugårdsinredes Körsvensserie fick sina priser inför förra 

tävlingsdagen. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/ViZn6UM3rUqR5qy4AKqerw/
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/
http://www.axevalla.se/


 

Ordföranden har ordet! 

Gott nytt år på er alla travvänner, vi får fortsätta kämpa på med restriktionerna ett tag till inpå 2021 men vi ser 

väl alla en ljusning snart, framförallt nu när vaccinet är på gång. Hoppas att vi snart kan mötas ute på 

Axevalla igen. Vi har haft ett extra insatt förtroenderåd under veckan med 44 stycken deltagande från 

sällskapen och basorganisationerna, mötet hölls digitalt och i en god anda. ST redovisade en uppdatering av 

organisationsfrågan och läget kring rådslagen. ST hade utifrån de underlag och frågor som inkommit 

uppdaterat och tagit fram ett förslag till kompletterat underlag. Förtroenderådet gav ST i uppdrag att fördjupa 

underlaget ytterligare och tog beslut att vi därefter genomför rådslag 2.0 när restriktioner ger möjlighet till 

fysiska möten igen. 

 

Ordförande Marijana betonade att processen är väldigt viktig för travets framtid och att vi ska nå en samsyn 

kring organisationsfrågan. Jag känner en stor tillförsikt efter onsdagens möte och upplever att vi nu är på väg 

att få fram förslag som kan hanteras vidare. Vi återkommer till er under våren med datum för vårt Rådslag 

2.0 på Axevalla. 

 

Magnus Sundén, Ordförande Västergötlands Travsällskap 

 

  



 

Nu är det dags att rösta på Årets Häst 

Vilken häst var bäst under 2020? Nu kan du rösta på din favorit till Årets Häst och de fyra nominerade 

stjärntravarna som gör upp om titeln är Diana Zet, Eagle Eye Sherry, Hail Mary och Moni Viking. 

Det är Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) som utsett kandidaterna till Årets Häst. Svenska folket 

och SHK:s medlemmar står för 50 procent vardera av röstningen. 

Vem som blir Årets Häst avslöjas lördag den 6 februari i tv-programmet V75 Direkt med Hästgalan. Då hyllas 

2020 års främsta prestationer och övriga priskategorier i TV12 och TV4 tillsammans med sändningarna från 

finalerna i Svenska Travligan och V75. Hästgalan arrangeras av Svensk Travsport och Svenska 

Hästsportjournalisters Klubb och presenteras av ATG. 

 

Följ länken nedan för att rösta på din favorit! 

Rösta här 

 

 

  

Montéloppet på tisdag delas 

Egentligen skulle det varit 10 lopp på tisdag men på grund av att det var så många anmälda i monté-

propositionen så delades den och det blir således två montélopp och totalt 11 lopp. Montén är viktig för travet 

och det är riktigt roligt att så många valde att anmäla till det här loppet. Dessutom såklart extra roligt att det 

gick att dela så det blir två fulla lopp med 12 hästar i varje. Dels fick alla tränare som satsat på det här loppet 

chansen att vara med och ryttarna får nu chansen att rida två lopp istället för bara ett den här tävlingskvällen. 

https://www.aretshast.se/


Mig veterligen har det bara hänt någon enstaka gång, och då i norra delen av Sverige, att det anmälts så 

många i ett montélopp att det delats. 

 

  

 

Axevallas Travgala 20214 

Det börjar bli ”gala-tider” som vanligt den här tiden på året där vi traditionsenligt uppmärksammar och firar 

våra bästa två- och fyrbenta aktörer från fjolåret med glitter och glamour. Med anledning av den svåra 

Corona-situationen som råder i hela världen är det såklart inte möjligt att genomföra galan som vanligt med 

många gäster i en trång lokal, utan vår gala kommer i år att ske digitalt. Tanken är att den kommer att gå av 

stapeln under andra halvan av februari och att den kommer att livesändas på vår Facebooksida. På så sätt 

så kan alla som vill följa den hemifrån och skapa lite egen galastämning, kanske ha en egen gala i miniatyr, 

och vi kan på ett hedervärt sätt hylla och uppmärksamma de som varit bäst under 2020. De som är 

nominerade i de olika kategorierna kommer som vanligt att presenteras på våra sociala plattformar och mer 

info hur själva upplägget blir kommer inom kort. 

 

  



 

 

Photoshots 17/1 

I söndags hade vi årspremiär hos oss på Axevalla 

då vi stod som värd för helgens GS75-omgång. Det 

blev fyra hemmasegrar och en mycket 

skrällbetonad omgång. Följ länken för att se 

photoshots och loppreferat från tävlingarna. 

Photoshots 
17/1 

 

  

 

 

Axplock vecka 3 2021 

På Axplock redovisar vi alla hemmasegrar på 

bortaplan senaste veckan. 

Axplock V3 

 

  

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 Bollnäs! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2021/januari/210117/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2021/januari/210117/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/2021/januari/v3-2021/
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar


 

Axevallahästar som startar den närmsta tiden 
 

  

 

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://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/ViZn6UM3rUqR5qy4AKqerw/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

