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Tävlingarna på tisdag
Vi har åtta lopp på programmet på och V5 som huvudspel. V5 inleds i lopp 2 som är den första av sex försök
ingåendes i Treåringarnas Höstserie där de 12 som tjänat mest pengar i serien är startberättigade i finalen
tisdag den 15 december med 60.000 kr till vinnaren. I tisdags arrangerade vi för första gången V86Xpress
här på Axevalla då vi saxade fyra lopp mot Solänget. Arrangemanget flöt på fint och sportsligt blev det en
Axevallaseger inom omgången då Ulf Stenströmers Athos Race ledde varje meter av den första avdelningen
tillsammans med Carl Johan Jepson. Det är också Athos Race seger som pryder programomslaget till
kvällens tävlingar.

Photoshots från 1/9
I tisdags var Axevalla för första gången med och
arrangerade V86Xpress tillsammans med Solänget
som saxbana. Följ länken för att se photoshots och
loppreferat från kvällens tävlngar, där vi bland
annat fick se Marc Elias ta imponerande fyra
kusksegrar.

Photoshots 1
september

Axplock vecka 36
På Axplock redovisar vi den gångna veckans
Axevallasegrar på bortaplan. Följ länken för att se
axplock från vecka 36 där vi bland annat hittar
Hans Crebas tränarseger på Solvalla med Isan.

Axplock v 36

Fina Pegasussiffror för Axevalla
I onsdags kom ST:s Pegasusrapport för januari – augusti 2020 där travsportens och banornas siffror mäts.
Det är bland annat dessa parametrar som ligger till grund för hur många tävlingsdagar vi banor tilldelas när
tävlingsschemat ska läggas. Allmänt kan man konstatera att utvecklingen ser fortsatt positiv ut för startande
licensinnehavare, hästägare och hästar i landet om man jämför hur kurvan har sett ut under många år. Fler
svenska två- och fyrbenta startar jämfört med ifjol och antal elever i travskolorna är fler än någonsin. För
Axevallas del ligger vi bra till gällande de flesta parametrar och vi toppar bland mellanbanorna vad det gäller
licensinnehavare som debuterat eller återkommit och antal starter som svenskägda hästar gjort i Sverige
perioden januari – augusti (2 895 starter hittills i år jämfört med 2 724 starter samma period ifjol). Vi ligger
också väldigt högt gällande flera andra viktiga parametrar och glädjande nog har Axevallatränarna tagit 13
STL-segrar hittills i år jämfört med fyra förra året. Den fullständiga rapporten finns publicerad på travsport.se
för er som vill grotta ner er ytterligare i dessa siffror.

Coronasituationen för Axevalla
Efter Folkhälsomyndighetens presskonferens i slutet av förra veckan där de öppnade upp för att höja
gränsen för offentlig tillställning från 50 personer till 500 personer är det väldigt många som undrar när vi kan
öppna upp för publik igen. Regeringen har sagt att man vill se över möjligheterna och om förslaget går
igenom så har man sagt att det ska träda i kraft från 1 oktober. När det här nyhetsbrevet skrivs (läs fredag)
väntar vi fortfarande på Regeringens beslut vilket ska komma under den här veckan eller i början på nästa.
Vi på Axevalla förbereder oss så mycket vi kan för att kunna agera snabbt om och när det blir en förändring,
vad det blir för förutsättningar och vilka krav det ställs på oss som arrangör. Självklart vill vi se och träffa vår
publik igen här på Axevalla så snart som det bara är möjligt.

Axevalla önskar alla en trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Derbyhelgen på Jägersro!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen

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.

Avregistrering från nyhetsbrev

