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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Tävlingsplaneringen i full gång 

Nästa års tävlingsplanering är i full gång och onsdag och torsdag den här veckan har det varit två heldagar 

för alla sportchefer för att lägga pusslet. För Axevallas del ser det riktigt bra ut och vi kommer precis som ifjol 

i största möjliga mån att tävla på tisdagar och i skrivandets stund ligger 25-26 av våra 42 tävlingsdagar nästa 

år på just tisdagar. Dock med reservation för att det kan bli lite justeringar åt båda håll då det definitiva 

tävlingsprogrammet inte är klart förrän i slutet av oktober. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/QRVIiyL2QU6CxKxMAJx6JA/
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/


 

Fina framgångar för våra kusktalanger 

Malte Handfast, Victor Samuelsson Sundgren och Herman Sundbom, alla födda 2004, har firat fina 

framgångar i ponnyloppen i många år och i år tagit steget upp till stor häst som 16-åringar. De blev klar med 

licenskursen i somras och har samtliga både kört en del lopp och även vunnit. I tisdags tog Malte Handfast 

sin första seger med stor häst när han vann med Per Fromells Zacapa på Örebrotravet, där förövrigt Victor 

Samuelsson Sundgren var tvåa i samma lopp. Just nämnda Victor vann sitt första lopp i augusti med morfar 

Bo Samuelssons Maisy på Färjestad och vann ju också med Birgitta Strandängs Abra Kadabra W.W. under 

våra breddtävlingar den 25 september. Herman Sundbom vann sitt första lopp dagen innan på Örebro med 

familjens Diva Crown. Bra jobbat och en spännande framtid följer. 

Foto: Malte Handfast, bild från Stall Eklundh 

 

  



 

 

Photoshots 2 oktober 

Photoshots och loppreferat från förra veckans 

lunchtrav hittar du om du följer länken nedan. 

Photoshots 2 
/ 10  

 

  

 

 

Axplock vecka 41 

Här på Axplock redovisar vi samtliga 

Axevallatränade hästar som har vunnit på bortaplan 

under den senaste veckan. 

Axplock 
vecka 41  

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/oktober/201002/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/oktober/201002/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v412020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v412020/


 

Nya direktiv för publik på travrestauranger 

I veckan har nya restriktioner och direktiv kommit från FHM och Regeringen när det gäller publik på 

evenemang. Alla hade hoppats att gränsen för sittande publik skulle höjas till 500 personer, men efter 

senaste presskonferensen stod det klart att gränsen stannar på 50 personer. 

En glädjande nyhet är dock att det i skrivande stund verkar som om vi från den 15/10 kan öppna vår 

travrestaurang igen för de som förbokar sina platser där. Vi väntar besked från myndigheterna 

förhoppningsvis redan i eftermiddag angående detta. Planen är i så fall att vi under tisdag eftermiddag den 

13/10 kommer att kunna öppna upp bokningen till restaurangen den 18/10 när vi står som värd för helgens 

GS75®. Restriktionerna gör gällande att alla som besöker restaurangen får sin egen s ittplats och också 

äter. Två olika alternativ kommer att finnas för detta. Ingen drop-in kommer alltså att finnas, utan det är 

förbokning som gäller.  

Stallbacke och övriga publikområden är fortsatt stängda , men förhoppningsvis kan vi äntligen välkomna 

tillbaka våra restauranggäster! 

Information och länk till bokningen kommer att finnas på våra sociala medier och vår hemsida från tisdag 

eftermiddag. Varmt välkomna nästa helg! 

 

  

Nya lampor på skogsslingan 



Nu när höstmörkret börjar smyga sig på allt mer har vi under veckan bytt ut belysningen på skogsslingan så 

att alla lampor ska lysa och fungera som de ska. Detta för allas säkerhet. Vi påminner också om att de som 

vistas på stallbacken när det är mörkt har reflex på sig för att undvika olyckor! 

 

  

Axevalla önskar alla en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till lördagens Svenska Mästerskap på Åby! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

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


 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

  



 

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/QRVIiyL2QU6CxKxMAJx6JA/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

