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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

V86Xpress för första gången på Axevalla 

På tisdag är Axevalla för första gången med och arrangerar V86Xpress där fyra lopp går här på Axevalla och 

övriga avdelningar på Solänget där de fyra loppen är Breeders’ Crown-uttagningar för de treåriga- och 

fyraåriga stona och hingstar/valackerna. Fin sport är att vänta alltså och innan V86-Xpress startar i lopp 6 har 

vi också en V5-omgång här på Axevalla som startar med den första avdelningen i lopp 2. Detta ingår i V86 

Super Days med V86Xpress som går under en vecka med början i onsdags på Solvalla/Åby. 

 

  

Tävlingsplaneringen inför 2020 

I onsdags drogs de första penseldragen för nästa års tävlingsplanering. Beräkningsunderlaget för 

fördelningen av tävlingsdagarna kom i tisdags och onsdags var det ett första möte med banorna kring 

grunderna. Det är mycket planering innan den slutliga tävlingskalendern för 2021 publiceras i slutet av 

oktober men för Axevallas del kan vi i alla fall berätta att vi kommer att få två tävlingsdagar mer (42) 

gentemot de 40 vi har i år. Enkelt förklarat kan man säga att antalet tävlingsdagar beräknas på många olika 

parametrar som banorna jobbar med och eftersom vi ökar med två tävlingsdagar nästa år så innebär det att 

vi har lyckats bra med att uppfylla dessa. Vi kommer även nästa år att arrangera fyra STL-dagar, 13 mars, 

24, 25 juli (trippeltravet) och precis som vi haft de senaste åren på Nyårsafton den 31 december. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/LTEx3uaGO06nl6wkANbfAw/
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/


 

Tisdagar på Axevalla 

Vårt mål för i år var att återgå till att tävla på så många tisdagar som möjligt. Många ser Axevalla av tradition 

som en ”tisdagsbana” och det har också varit ett stort önskemål både från aktiva och publik att försöka 

återgå så mycket som möjligt till det. I år ligger 24 av våra 40 tävlingsdagar på tisdagar men tyvärr är det 

svårt att göra en bra utvärdering hur det har slagit på grund av Coronapandemin. Känslan att köra tisdagar i 

största möjliga mån här på Axevalla är dock bra och det är något vi kommer att arbeta för även nästa år. 

 

  



 

Säkerhetsspåret 

Säkerhetsspåret här på Axevalla är anlagt och klart men det nya materialet har inte riktigt satt sig runt hela 

banan ännu så det är osäkert vilken tävlingsdag det kan tas i bruk. När så sker kommer tydlig information gå 

ut till alla aktiva i god tid. 

 

  

Förändringar på träningslistor juni-juli 

Här redovisar vi förändringar på träningslistorna hos våra proffstränare under juni och juli. Med jämna 

mellanrum sammanfattar vi vilka hästar som flyttat in och ut i våra tränares stall, något som verkar väldigt 

uppskattat hos våra läsare. Följ länken för att se sommarens uppdateringar. 

Förändringar 
sommaren 

2020  
 

 

  

https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/augusti/inut200827/
https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/augusti/inut200827/
https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/augusti/inut200827/


 

Sundsvall Open Trot i morgon 

Det blir bara en Axevallahäst i storloppet Sundsvall Open Trot i morgon med en miljon kronor i förstapris då 

Ulf Stenströmer blivit tvungen att stryka sin stjärna Handsome Brad. David Perssons formkort Vagabond Bi 

provar dock lyckan mot eliten för första gången och är nu nedstruken till spår 5 bakom startbilen och det ska 

bli riktigt intressant att se hur sexåringen står sig mot det här motståndet. Ulf Stenströmer berättar att 

Handsome Brad fått en liten svullnad på vänster framben, samma ben som han var skadad i förra året. 

Svullnaden är lyst under torsdagsmorgonen och det ser inte ut att vara så farligt men Handsome Brad är lite 

öm på just det stället. 

 

  



 

Axplock för v 35 

Axevallasegrar på bortaplan den senaste veckan hittar du på veckans Axplock. Följ länken nedan för att se 

dem! 

Axplock v 35  
 

 

  

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 Bergsåker! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/augusti/200828/
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar


 

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://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/LTEx3uaGO06nl6wkANbfAw/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

