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Dags för andra halvlek 

Efter vårt traditionsenliga lilla uppehåll efter trippeltravet är det dags att dra igång ”andra halvlek” här på 

Axevalla. Glädjande nog så kan vi åter bjuda på välfyllda lopp ikväll då vi på tisdag är saxbana mot Halmstad 

som arrangerar V64. Vi har sexton återstående tävlingsdagar plus en ponnydag där finalen, precis som de 

senaste två åren, går av stapeln på Nyårsafton med STL, V75 och Winter Burst med superjackpott. Vi ser 

också fram emot nästa tävlingsdag, tisdag den 1 september, då vi arrangerar V86Xpress-tävlingar för första 

gången saxat mot Solänget. Mellan den 26 augusti till den 2 september är det alltså V86 varje dag, något 

som kallas V86 Super Days, förutom under helgen då det är V75 både lördag och söndag. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/31vyDcGav0a6KKweAG_bOA/
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/


 

Fina Axevallaframgångar under uppehållet 

Axevallatränarna har rört på sig rejält under vårt månadslånga uppehåll och det har blivit hela 36 segrar på 

bortaplan under den här perioden! Ulf Stenströmers tog en dubbelseger på V75 på Rättvik med Vien Ici och 

Flash Håleryd i början på augusti där Pär Hedbergs Aron Palema var tvåa bakom den sistnämnda. Pär 

Hedberg tog sedan en dubbelseger på Mantorp några dagar senare genom Fredric Palema och Garca och 

bekräftade den fina stallformen. Under Åbys STL Finaler för ett par veckor sedan vann både Rickard 

Svanstedts Argbiggan och David Perssons Vagabond Bi varsitt finallopp inom V75 med 220.000 kr i 

förstapris. Ett fullständigt sammandrag av samtliga Axevallasegrare på bortaplan med en del photoshots 

finns under Sport och spel/Axplock på hemsidan. 

Axplock 20/7-
17/8  

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/augusti/200818/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/augusti/200818/


 

 

Handsome Brad 

Månadens häst för juni blev Handsome Brad 

(Ulf Stenströmer, ägare Lemitek AB). 

Månadens 
häst juni  

 

 

 

Lucky Base 

Månadens häst för juli blev Lucky Base (Hans 

Crebas, ägare Marc Bruyeel). 

Månadens 
häst juli  

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/augusti/juni20/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/augusti/juni20/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/augusti/juli20/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/augusti/juli20/


 

Säkerhetsspåret klart 

Under vårt uppehåll har arbetet med säkerhetsspåret pågått under tre veckor och nu i veckan blev det i 

praktiken klart. Underlaget har dock inte hunnit sätta sig ännu så det kommer inte att användas 

tävlingsdagen nu på måndag men däremot till tävlingsdagen efter, tisdag den 1 september kommer det att 

tas i bruk. Säkerhetsspår är obligatoriskt på samtliga året runt-banor från och med 1/1 2021 medan 

säsongsbanorna har ytterligare några månader på sig innan det måste vara klart. ”Om en diskvalificerad häst 

på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu 

inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används 

ska hästen alltid diskvalificeras.” 

 

  

Satsningen med åtta priser 

Det är för tidigt att göra en fullständig utvärdering av vår satsning med bred prisskala och åtta priser i 

samtliga lopp förutom STL-loppen, uttagningarna till StoChampionatet och StoChampionatet. Man kan i alla 

fall konstatera att responsen enbart har varit positiv från de aktiva vilket också märks på de välfyllda loppen. 

Totalt har vi hittills i år haft åtta priser i 144 lopp (utöver grundpropositioner) och 65 st (44 %) av dessa har 

gått till Axevallahästar och 79 st (56 %) till hästar från andra banor. 52 åttonderpiser (36 %) har tagits av A-

tränade hästar och resterande 92 st av B-tränade hästar (64 %). 

 

  



Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

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

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/31vyDcGav0a6KKweAG_bOA/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

