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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Ordförande har ordet 

Förtroenderådet för Svensk Travsport beslutade nu den 4 september att låta genomföra ett rådslag där 

samtliga medlemmar; travsällskap, BAS-organisationer och travklubbar bjuds in till en dialog om det svenska 

travets framtida organisation. Tanken är att vi har ett öppet och framåtriktat samtal om vår framtida 

organisation. Syftet är att föra en dialog där det är högt i tak, men samtidigt är strukturerad så att det finns 

förutsättningar att komma fram till tydliga resultat. 

 

Västergötlands Travsällskap har varit närvarande och aktivt i dialogen kring Svensk Travsports framtida 

organisation i de utlysta forum där samtal förts, vi har inte ingått koalitioner med andra travsällskap och inte 

fört dialogen i media, utan vi har försökt se till helheten och sportens bästa och ställt oss positiva till den 

kommande breda rådslagsprocessen. Vi kommer ha en verksamhetsdag med styrelsen i frågan i oktober, vi 

kommer därefter bjuda in medlemmar och aktiva till rådslag under november månad.    

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/m7K-ZMb5qUq1bqw6AHteBQ/
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/


 

Magnus Sundén 

 

Ordförande 

Västergötlands Travsällskap. 

 

  

 

Två tävlingsdagar nästa vecka 

på tisdag arrangerar vi V64-tävlingar och konstaterar samtidigt att det är tretton tävlingsdagar kvar för 

Axevallas del innan bokslutet på Nyårsafton. Tisdagens tävlingar håller fin sportslig kvalité som sig bör den 

här typen av tävlingsdag och det är fortsatt bra anmält till loppen. Förra året i september hade vi en liten 

nedåtgående trend just den här månaden men glädjande nog är inte fallet så i år. Fredag nästa vecka, den 

25 september, arrangerar vi den tredje breddtävlingsdagen för året och det fjärde och sista breddkvällen kör 

vi tisdag den 10 november. 

 

  



 

Säkerhetsspåret öppnas och väntan på 
Regeringsbeslut 

På tisdag tas också det nyanlagda säkerhetsspåret i bruk för första gången då det nu har satt sig runt hela 

banan. På grund av Coronarestriktionerna har vi inte haft obligatorisk alkotest sedan i mars men från och 

med kvällens tävlingar börjar vi med slumpvis utvalda sådana igen. Vi kommer att börja med att slumpa ett 

eller två lopp för att successivt åter införa det i samtliga lopp. Vi går också i väntans tider på ett 

regeringsbeslut angående offentlig tillställning och när vi kan få börja släppa in publik på tävlingarna igen. Vi 

har förberett oss så gott det går för olika scenarion och vår förhoppning är att beslutet för vad som gäller ska 

komma snart så vi kan agera. 

 

  

Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan 

Det har blivit fem Axevallasegrar på bortaplan den gångna veckan. Ulf Stenströmer slog till med en trippel 

inom V64-spelet igår på Örebro med i nämnd ordning: Athos Race, Rally Gunnar och The Trick Vick. 

Axplock 
vecka 38 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/september/v382020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/september/v382020/


Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

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

Köp din andel 
här 

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Färjestads klassiska Unionstrav med STL och V75 står för dörren på lördag och en hel del Axevallahästar 

provar lyckan. 

 

  

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

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


 

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/m7K-ZMb5qUq1bqw6AHteBQ/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

