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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Sportsligt på söndag 

Den sportsliga kvalitén under söndagenstävlingar är bra med många intressanta hästar i startlistorna. 

Dessutom är det jackpot på GS75 med ca 4,7 miljoner kronor extra i de tre vinstpoolerna. Idag körs också 

den fjärde omgången av Treåringarnas Höstsserie, lopp 8, där finalen för de som tjänat mest pengar i de sex 

delomgångarna går tisdag den 15 december. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/OYG4RDej80GhyaxWAG9pfg/
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/


 

Axevallaframgångar under SM-dagen 

Under Åbys SM-dag i lördags vann Linda Sedström Dam-SM med Ulf Stenströmers Rally Gunnar som efter 

en fin resa i fjärde invändigt spurtade vassast av alla över upploppet till säker seger och fick 110.000 kronor. 

Utanför V75-spelet vann också David Perssons tyska nyförvärv Oxidizer lopp 4 med 100.000 kronor i 

förstapris. 

 

  



 

 

Månadens Häst augusti 

Månadens häst för augusti här på Axevalla blev 

Vichy Grif (Sofia Aronsson). Länk till annons på 

hemsidan finns här. 

Månadens 
Häst 

 

  

 

 

Axplock vecka 42 

Det har blivit 7 Axevallasegrar på bortaplan den 

gångna veckan. 

Axplock 
vecka 42 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/oktober/augusti2020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/manadens-hast/2020/oktober/augusti2020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v422020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v422020/


 

Restaurangen öppen på söndag! 

Sedan i mitten av mars har vi hållit stallbacken som en ren arbetsplats och alla övriga allmänna ytor stängda 

för publik med allt vad det inneburit, men till söndagens tävlingar kan vi äntligen hålla restaurangen öppen 

igen. Även om det inte är som vanligt så känns det väldigt roligt att fler människor nu kan få se tävlingarna på 

plats igen. Hästägare med starthäst får först 24 timmar på sig att boka platser innan vi släpper resterande 

platser fria att boka för övriga. 

 

Att vi nu har möjligheten att öppna upp restaurangen beror på att den nu räknas som just restaurang och inte 

ingår i reglerna för offentlig tillställning men den är öppen med restriktioner och begränsningar. Platserna är 

begränsade, man måste förtära något av de två alternativ som erbjuds och man måste boka och betala i 

förskott via vårt biljettsystem som enkelt hittas på vår hemsida. Mer information om hela upplägget finns på 

vår hemsida och i söndagens program. 

 

Restaurangen kommer att anpassas efter de restriktioner som finns och vi ber alla att respektera detta. Som 

ett led i detta kommer exempelvis totokassorna vara fortsatt stängda och även övriga ytor som till exempel 

totohallen. Vi vill ytterligare poängtera att det endast är förköpta biljetter som gäller, man kan alltså inte lösa 

biljett på plats till söndagens tävlingar. 

BOKA HÄR  

 

 

  

https://secure.tickster.com/sv/3mrap6tubmtaf7t/p98v80w8pwz2huz/products


Axevallahästar som startar i helgen 
 

 

 



 

 

  

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 på Gävletravet! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

  

 

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/OYG4RDej80GhyaxWAG9pfg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

