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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Fredagstrav idag på lunchen 

För första gången i år och är vi idag arrangörer för fredagslunchen med V65-spel och vi kör en likadan 

tävlingsdag även fredag den 23 oktober. Sportsligt erbjuds välfyllda, intressanta och spelvänliga lopp och 

omgången inleds med den andra avdelningen av sex av Treåringarnas Höstserie där finalen sedan går av 

stapeln tisdag den 5 december. Totalt har vi tre tävlingsdagar i oktober innan vi avslutar året med fyra 

tävlingsdagar vardera i både november och december. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/ZdGF22KsgkKqIqxIAGfo-Q/
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/


 

Fortsatt fina Axevallaframgångar och Axplock 

Axevallatränarna fortsätter att ta för sig i STL-loppen och i söndags vann David Perssons Vagabond Bi 

anrika Walter Lundbergs Memorial på Solvalla med 220.000 kronor i första pris. Veckan innan segrade Ulf 

Stenströmers Global Viscount och Ulrika Sörensens Rutger B.L. på Färjestad med 110.000 kr i förstapris. 

Sedan vann Raoul Engbloms Ad Hoc Smålandsmästaren på Vaggeryd förra söndagen och fick 100.000 kr 

Hittills i år har Axevallatränarna plockat 16 STL-segrar, en dubbling från hela förra årets resultat på totalt 8 

STL-segrar. 

Axplock 
vecka 40 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v402020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v402020/


 

 

  

 

Kriteriehelg med flera skrällar 

I lördags avgjordes både Svenskt Travkriterium och Svenskt Trav-Oaks på Solvalla och båda loppen bjöd på 

rejäla skrällar då förhandsfavoriterna föll tungt.  

I Kriteriet segrade Brambling för Daniel Redén med Örjan Kilhström i vagnen, även om det var hårt i mål 

mellan Brambling, Henry Flyer Sisu och förhandsfavoriten San Moteur.  

Även i Oaks blev det en överraskning för spelarna som segrade, nämligen Björn Goops Eagle Eye Sherry 

med Stefan Persson vid tömmarna. Även här blev det strid på linjen mellan segraren och tvåan Hoboken Am. 

Förhandstippade Barbro Kronos blev trea. 



 

 

 

  

 

Förändringar på träningslistor 

Just nu finns 432 hästar i proffsträning hos Axevallatränare. Följ länken nedan för att se alla förändringar 

(med startprissummor och rekord) under september månad 2020. 

Listförändringar 
september 2020 

 

 

  

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 i Skellefteå! 

https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/oktober/listorseptember/
https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/oktober/listorseptember/


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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  

 

 

  

 

https://www.atg.se/axevallaandelar
https://www.atg.se/axevallaandelar
https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/ZdGF22KsgkKqIqxIAGfo-Q/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

