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Svenskt Travkriterium i helgen 

På lördag avgörs Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav-Oaks på Solvalla. Dessa lopp brukar vanligtvis 

köras på söndagen men i år är det alltså redan på lördag. En av kandidaterna att ta hem segern i Kriteriet är 

San Moteur som vann sitt uttagningslopp. Barbro Kronos vann sitt uttagningslopp till Oaks överlägset, och 

båda hästarna bör bli hårt betrodda av spelarna. 

Ett annat spännande inslag under helgen är uttagningar till Europaderbyt: Grand Prix de l'UET vilka körs på 

söndagen. 

För de som är spekulanter på unghästar går Kriterieauktionen 2020 av stapeln online 24-27/9 samt den 1/10 

då hästar från Menhammar och Stefan Melander går under klubban.  

På bild: San Moteur med Björn Goop, foto TR Bild. 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/pxRGaehLRUmQd6w_AH4WxQ/
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/


Kriterieauktionen 
2020 

 

 

  

 

Sylvesterloppet på Axevalla 

För tredje året i rad (och även nästa år) arrangerar vi STL-tävlingar på Nyårsafton där ju finalen av V75 

Winter Burst går av stapeln. Vi känner att vi även vill lyfta succéarrangemanget och även sporten till 

ytterligare en nivå och redan i vintras började vi skissa på ett storlopp med ackumulerad prissumma som gått 

under arbetsnamnet ”Sylvesterloppet”. Namnidén kommer från friidrotten och löpningen där det är vanligt 

med löpartävlingar på Nyårsafton då Sylvester har namnsdag. Axevallas uttalade målsättning är att få ut alla 

prismedel i prisbudgeten till de aktiva och det här är ett bra sätt att göra så då kvarvarande prismedel läggs i 

just det här loppet. Vi kan i år garantera minst 300.000 kronor i förstapris och tanken är ett det blir ett 

flerklasslopp över 2640 meter som ska locka de bästa hästarna i olika klasser som är igång och tävlar under 

vintern eller kanske som vill göra avstamp inför det franska vintermeetinget. Prissumman i loppet kommer att 

kunna höjas desto närmare loppet man kommer när vi ser vad som blir över från tävlingsdagarna innan och 

det finns också tankar om sponsring och ytterligare höjd prissumma i framtiden. Visionen är att det i 

framtiden ska bli något av ”vinterns Elitlopp” och att tränarna till och med ska sikta mot det här loppet med 

sina bra hästar. 

För er som har Travronden premium finns ett bra reportage och krönika om upplägget och tanken med loppet 

där. 

https://kriterieauktion.menhammaronlinesales.se/
https://kriterieauktion.menhammaronlinesales.se/
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Photoshots 22 
september 

Tre hemmasegrar blev det under tävlingarna i 

tisdags, då även det nya säkerhetsspåret invigdes. 

Photoshots 
22 september  

 

  

 

 

Axplock vecka 39 

Det har blivit sju Axevallasegrar på bortaplan den 

gångna veckan där Ulf Stenströmers dubbla STL-

segrar från i lördags på Färjestad såklart sticker ut. 

Axplock 
vecka 39 

 

  

https://www.travronden.se/asikter/kronika/lars-johan-holm/sylvesterloppet-lite-av-vinterns-elitlopp
https://www.travronden.se/asikter/kronika/lars-johan-holm/sylvesterloppet-lite-av-vinterns-elitlopp
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/september/200922/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/september/200922/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/september/v392020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/september/v392020/


 

VD:n har ordet 

Förväntansfull höst och spännande tränarkår! 

Man börjar märka av att hösten är i antågande med mörkare kvällar och gulnande löv på träden. Det är 

normalt sett en period när man skall komma in i alla rutiner efter semestrar och ledighet men denna höst 

känns däremot annorlunda. Vi är många i skrivande stund som med spänning inväntar regeringens besked 

om vad som kommer att gälla för offentliga tillställningar (publik) under hösten. Regeringen har ju öppnat upp 

för att det kan bli aktuellt att höja gränsen från 50 personer till 500 personer. Det är självklart så att vi på 

banan saknar förväntansfulla hästägare, sponsorer och publik på våra tävlingar! 

 

Vi är förberedda för att snabbt kunna agera OM det blir möjligt att återigen kunna ta in publik till tävlingarna. 

Det kommer fortfarande att finnas restriktioner som styr upplevelsen, men vi längtar nog alla till att människor 

åter skall vara på plats för att följa loppen på plats. 

 

Jag måste säga att vi har en spännande tränarkår och det är väldigt roligt och stimulerande att jobba ihop 

med dessa. Under året har vi haft några utbildningsdagar med våra A-tränare och de har utbildats inom 

medieträning, sociala medier, ledarskap och gemensamma inköp. För egen del måste jag säga att denna 

utbildning har gett väldigt mycket, inte minst för allt engagemang och uppslutning från tränarna. Men vi har 

också fått en ökad förståelse för varandras verksamheter vilket utvecklar oss alla. Ju mer vi arbetar 

tillsammans desto bättre förutsättningar finns för utveckling och bättre resultat. 

 

Samma sak gäller även för våra viktiga amatörtränare (vi får inte bli färre) där vi främst för dialogen med 

Travföreningen. Samarbetet med Axevalla Travföreningen fungerar väldigt bra och vi försöker ställa upp för 

varandra när det behövs och diskuterar utvecklingsfrågor tillsammans. Det är jag väldigt tacksam för och 



som sagt, det är tillsammans som vi ska utvecklas! 

 

Roger Moström 

VD 

Axevalla Travbana 

 

  

 

Breddtrav ikväll 

Ikväll arrangerar vi vår tredje breddloppskväll för året och vi har ytterligare en tisdag den 10 november. Även 

nästa år planeras för fyra breddtävlingsdagar här på Axevalla och även om det inte är helt fullt i alla lopp 

ikväll står det klart att den här typen av tävlingsdag efterfrågas av många aktiva. Tanken från början var att 

kvällens tävlingar skulle vara ett samarbete med Ostmässan i Skara med många besökare därifrån på plats 

här på Axevalla men på grund av Coronasituationen är den inställd. Som vanligt följer man Axevallas 

tävlingar bäst i vår egen kanal på ATG Live. 

 

 

 

  



Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Kriteriehelgen på Solvalla! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

I helgen är det klassiska STL Finaler på Solvalla med Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav-Oaks i fokus. 

 

  

 

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. 

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/


Avregistrering från nyhetsbrev  

 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/pxRGaehLRUmQd6w_AH4WxQ/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q

