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V64-tävlingarna i tisdags
I tisdags arrangerade vår första V64-kväll för året och vi körde 11 lopp istället för de ursprungliga 10 då det
var så många anmälda i monté-propositionen så att den delades och blev två lopp. Det har aldrig hänt
tidigare, åtminstone inte på våra breddgrader. Vi fick fem Axevallasegrar under kvällen, i tur och ordning:
Lucy Tilia – Petter Engblom (Raoul Engblom), Incredible Wine – Thomas Dalborg, som därmed tog sin tredje
raka seger, Grimm Majyc och Listas Tingeling körda av Ulf Ohlsson och Rikard N Skoglund och tränade av
Ulf Stenströmer och slutligen Oxidizer – Ulf Ohlsson (David Persson). Ett bra facit för hemmalaget alltså och
som vanligt finns photoshots och loppreferat från tävlingarna på vår hemsida och loppen i vårt lopparkiv och
Youtube-kanal.

Info till medlemmar i Västergötlands Travsällskap
Vid den här tidpunkten på året är det dags att betala in medlemsavgiften för Västergötlands Travsällskap. På
grund av den rådande pandemin och att möjligheten att följa våra tävlingar på plats har styrelsen för
Västergötlands Travsällskap beslutat att de som betalat avgiften för 2020 även får medlemskap för 2021 utan
kostnad. Läs mer i VD Roger Moströms brev till medlemmarna via länken nedan.

Medlemsbrev

In – och ut på A-tränarnas träningslistor
Här redovisas vilka hästar som gått ur och kommit in på våra A-tränares träningslistor under perioden
201201-210129 (dagens datum).

In och ut på
listorna

Digital travgala 2021 - nomineringar nästa vecka
Såväl Årets Häst-galan som banornas egna galor kommer i år att genomföras digitalt. Under nästa vecka
kommer nomineringarna för de bästa två- och fyrbenta prestationerna under 2020 att publiceras på vår
hemsida och sociala medier. Vi meddelar också datum och tid för årets gala under veckan som kommer.
Även om vi tyvärr inte kan ses och fira ihop i rådande världsläge så hoppas vi ändå att detta kommer att ge
de som vill möjlighet att följa galan hemifrån sitt vardagsrum, och vi ser fram emot att få lyfta de som
presterat på topp under fjolåret.

Photoshots 26/1
Precis som förra söndagen hade vi ett antal fina
segrar för hemmalaget under tisdagens tävlingar.

Photoshots
26/1

Axplock vecka 4 2021
Vi kan räkna in fyra Axevallasegrar på bortaplan
under den gångna veckan varav tre av dem kom på
Åby igår kväll där Mimmi Elfstrand slog till med en
dubbelseger. Först vann hennes Bearicecream
med Anders Svanstedt och sedan vann hon själv
med Strong Lover några lopp senare.

Axplock V4

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

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.
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