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Ullbergs Minne och många andra fina lopp
På tisdag är det dags för ett av Axevallas årligen återkommande profillopp, Johan Ullbergs Minne. Loppet
som har kört sedan 1991, det är alltså den trettionde upplagan i år, har genom åren sett vinnare som bland
annat Indian Hej, AtoM Knight, Copiad, Super Photo Kosmos, Finders Keepers, de dubbla hemmasegrarna
Fridhems Ambra och G.H.Nemo till fjolårets vinnare Pastore Bob som förövrigt även startar i årets upplaga.
Loppet körs för att hedra Axevallas första ordförande Johan Ullberg på Lassagården i Öttum. Familjen
Ullberg har skänkt en värdefull silverskål som vandringspris och loppet ska vinnas tre gånger av samma
ägare för att bli ständig egendom. Förutom titelförsvararen Pastore Bob ser vi bland annat Generaal Bianco,
Breidabliks Nubbe, Chianti och Tycoon Conway Hall i årets upplaga som ser riktigt bra ut på papperet.

Ingen sittande publik tills vidare, restaurangen
fortsatt öppen.
Med bakgrund av det beslut som Folkhälsomyndigheten meddelade under torsdagen, att de allmänna råden
skärps i Västra Götaland kommer vi tyvärr inte erbjuda några sittplatser för publik som vi planerat. Vi har sett
fram emot att fler ska få följa våra tävlingar på plats, men nu är inte rätt tillfälle. Därför kommer vi fortsatt
endast erbjuda platser i restaurangen tills vidare, förutsatt att man förbokat och betalat sin biljett via vår
hemsida. Det är inte möjligt att köpa biljett på plats i entrén.
Roger Moström, VD
Följ länken nedan för att boka dina restaurangplatser till tisdagens kvällstrav!

BOKA HÄR

Fina Axevallaframgångar förra tävlingsdagen
Axevallatränarna fortsätter att ta för sig på hemmaplan och vann fem av de nio loppen under förra
tävlingsdagen. I tur och ordning: Coutinho Bob – Fredrik Claesson (Rickard Svanstedt), Incredible Wine –
Thomas Dalborg, Jubel – Mikael J Andersson (Eric Martinsson), Bacchus L.I. – Carl Johan Jepson (Eric
Martinsson) och Full Metal Jacket – André Eklundh (Björn Norén).

Poddtips!
Till alla nya och gamla travälskare och V75-spelare kan vi rekommendera podden V75 lördag hela veckan
med Per Skoglund och Peter Andersson. I veckans avsnitt är bland annat Axevallas Ulf Stenströmer med

och ger sina tankar om helgens chanser (och om chanserna att ta sig till eliten i paddel).
En kul podd med tankar högt och lågt om helgens trav och mycket annat!
Podden kommer ut varje måndag och du hittar den där poddar finns.

Axplock vecka 44
Det har blivit fem Axevallasegrar på bortaplan
under den gångna veckan där Sofia Aronssons
Vichy Grifs seger på Solvalla i onsdags smäller
högst.

Axplock
vecka 44

Handsome Brad Olympiatravet 2019
Under torsdagen stod det klart att Handsome Brad kan titulera sig segrare av Olympiatravet 2019 efter
Svensk Travsports presskonferens gällande utredningen av Propulsion och att han är nervsnittad i USA
innan exporten till Sverige. Samtliga Propulsions tävlingsresultat efter att han importerades kommer att

strykas och resultatlistorna korrigeras. Enligt ST ska utbetalning av rättmätiga prismedel betalas ut i
december och för Handsome Brads del handlar det totalt om 890.000 kronor varav 750.000 av dessa härrör
från Olympiatravet 2019. Handsome Brad blir därmed den tredje Axevallahästen att vinna det här anrika
loppet efter Gidde Palema 2003, 2004 och 2005 och Torvald Palemas seger 2008. Vi gratulerar tränaren Ulf
Stenströmer, skötaren Jennie Hermansson och ägaren och uppfödaren Lemitek AB med Lennart Karlsson i
spetsen.

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 Jägersro!

Köp din andel
här

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.
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