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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingarna i tisdags 

Det blev två hemmasegrar under tävlingarna i tisdags där Sofia Aronssons Zoccoloduro O.P. imponerade 

stort i lopp 5. Trots lite strul på vägen och väldigt långt fram till täten varvet kvar och även in på upploppet 

han den femåriga hingsten dit precis på linjen. Tapper tvåa var Anders Svanstedts Starbec’s A. to Z. efter 

tidigt avancemang fram utvändigt ledaren. Kvällen avslutades med seger för Ronny Andreassons Sinister 

Face körd av Thomas Dalborg som bara var bäst efter en offensiv styrning. Photoshots och loppreferat finns 

här: 

Photoshots 8 
september 

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/O8S7IAkh4Uu4TawzAH_CpA/
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/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/september/200908/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/september/200908/
http://www.axevalla.se/


 

Säkerhetsspåret 

Vårt nyanlagda säkerhetsspår beräknas kunna användas för första gången nästa tävlingsdag, tisdag den 22 

september, då vi arrangerar V64-tävlingar. Det är några veckor sedan det blev klart men vi har valt att vänta 

med att använda det då materialet inte riktigt har satt sig på alla ställen. Nu ser det ut som det är gjort och då 

kommer säkerhetsspåret också att tas i bruk. 

 

  



 

Fina Axevallaframgångar 

Under Jägersros Derbyhelg blev det en V75-dubbelseger i lördags där Hans Crebas Lucky Base först ledde 

runt om i V75-1 med Kevin Oscarsson i sulkyn. Eric Martinssons Loes ledde sedan runt om i V75-4 med Carl 

Johan Jepson på ett övertygande sätt. Dagen avslutades sedan med seger för Mikael Fellbrandts Vikens 

Ferdinand i lopp 12. Under onsdagens V86-tävlingar blev det seger på Solvalla för Sofia Aronssons Vichy 

Grif med Erik Adielsson i den andra avdelningen och för Raoul Engbloms Ad Hoc i avdelning 7 tillsammans 

med Carl Johan Jepson. Axplock med samtliga Axevallasegrar och en del photoshots den gångna veckan 

hittar du här: 

Axplock v 37 

 

 

  

Axevallas tränarutbildning 

Satsningen på våra A-tränare som vi drog igång i slutet av förra året fortsätter och igår var det dags för den 

tredje sammankomsten. Det är Johan Lindberg som håller i utbildningen tillsammans med oss här på 

Axevalla och den här gången handlade det bland annat om teambuilding. Föreläsare under kvällen var 

ishockeytränaren Fredrik ”Fredan” Johansson som har meriter från de högsta ligorna och han var mycket 

intressant att lyssna på. 

 

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/september/v372020/


  

 

StoChampionatet 2022 

Onsdag den 30 september är sista dagen att anmäla de tvååriga stona till StoChampionatet 2022. Vi har 

redan fått in en hel del anmälningar som sig bör men det är ändå ett datum att ha i minnet och sprida så 

mycket som möjligt. Det är inte roligt att ha ett fint sto och komma på att anmälningen till Sveriges största och 

mest anrika lopp för denne har missats. 

 

  

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 Hagmyren! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar


 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bland annat så gör David Persson den långa resan till Hagmyren utanför Hudiksvall med sin Vagabond Bi 

som startar i Silverdivisionen, V75-7. 

 

  

 

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/O8S7IAkh4Uu4TawzAH_CpA/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

