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Lunchtävlingar med V65 idag
Idag arrangerar vi lunchtävlingar igen med V65-spel och första start kl. 12.20. Åtta lopp står på programmet
och som vi har vant oss vid en längre tid nu är det både välfyllda och intressanta lopp, både spelmässigt och
sportsligt. I dagens program hyllar vi också månadens häst för september (baksidan av programmet) som
blev Ad Hoc, ägd av Norebyns Fastighetsförvaltning AB, tränad av Raoul Engblom och det är Gunilla
Engblom som sköter om hästen. Femåringen får utmärkelsen för sina två imponerade segrar i september,
först på Åby och sedan Smålandsmästaren på Vaggeryd där han vann på 1.10,9/1640a från utvändigt
ledaren och tjänade 100.000 kronor.

Nypremiär för restauranggäster i söndags
I söndags arrangerade vi GS75-tävlingar och för första gången sedan i början av mars hade vi möjlighet att
ta emot gäster i restaurangen. Det kändes väldigt positivt både för oss som jobbade den dagen och för
gästerna som nu fick chansen att komma till oss och se livetrav för första gången på länge. Det är
restaurangrestriktioner som gäller och varje sällskap sitter vid vartannat bord, man ska såklart också visa
hänsyn och hålla avstånd vilket alla också respekterade och gjorde. Totalt hade vi 84 sittande gäster på plats
varav 66 satt i restaurangen och övriga 18 var sponsorer i VIP-rummet. Sportsligt från i söndags konstaterar
vi att det blev tre Axevallasegrar genom Incredible Smart och Thomas Dalborg, Air Space som tränas av Stig
Sköld, kördes av Simon Helm och Valrhona Face som tränas av Rigmor Jakobsson och kördes av Niclas
Stenquist.

Tävlingskalendern för 2021 klar
I veckan blev tävlingskalendern för 2021 officiell. För Axevallas del bjuder det nya året på 42 tävlingsdagar
varav 25 är tisdagskvällar, vilket såklart är väldigt positivt för oss. Förutom det innehåller 2021 fyra
tävlingsdagar med V75-spel: en i mars, två i juli under StoChampionatshelgen samt som vanligt nyårsafton.
Precis som i år så står vi även som värd för en av årets V86Xpressomgångar, denna gången med Romme
som saxbana.

Månadens Häst
september
Månadens häst för september här på Axevalla blev
Ad Hoc (Raoul Engblom). Länk till annons på
hemsidan finns här.

Månadens
Häst

Styrelsens verksamhetsdag
Styrelsen har haft en verksamhetsdag på Lumber & Karle, tisdag den 13 oktober. På förmiddagen hade vi
besök av Svensk Travsports VD Maria Croon. Hon informerade om Svensk Travsports
organisationsutredning och inledde första delen av rådslaget.
På eftermiddagen besökte styrelsen Stall Palema och tränarna Pär Hedberg och Linus Svensson, och fick
intressanta och bra presentationer av deras verksamheter.

Axplock vecka 43
Det har blivit två Axevallasegrar på bortaplan den
gångna veckan där Vagabond Bi’s (David Persson)
seger i Silverdivisionen på Gävletravet i lördags
såklart sticker ut. Den sjuåriga Varenne-sonen har
nu tjänat 1.148.000 kronor hittills i år och
utvecklingskurvan pekar stadigt uppåt. Segertiden
blev toppfina 1.11,7/2140a och förstapriset var
125.000 kronor.

Axplock
vecka 43

Vagabond Bi fortsätter att övertyga
David Perssons Vagabond Bi fortsätter att övertyga och segern i Walter Lundbergs Memorial på Solvalla
(220.000 kr) för några veckor sedan följdes i lördags upp med en övertygande seger i Silverdivisionen på
Gävletravet. Sexåringen bombade tidigt till ledningen och drog sedan undan en bit före fältet till en mycket
enkel seger på toppfina 1.11,7/2140a och förstapriset var 125.000 kronor. Varenne-sonen har nu tjänat
1.148.000 kronor hittills i år och utvecklingskurvan pekar stadigt uppåt. Det är målbilden från segerloppet
som pryder dagens programomslag.

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 Örebro och Solvalla!

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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