
 

visa i webbläsare 

 

HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Breddtävlingar på tisdag 

På tisdag är det dags för årets fjärde och sista breddloppstävlingar med nio lopp på programmet och även 

nästa år kommer vi att köra samma antal, fyra breddloppsdagar. Apropå nästa års tävlingsschema så är det 

som de flesta vet nu klart, lite mer om det för Axevallas del längre ner i nyhetsbrevet. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/R2s6Hgwv9E-tNKxpAKLPmA/
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/


 

Ullbergs till Chianti 

Årets upplaga av Johan Ullbergs Minne som kördes i tisdags gick till Björn Goop och Chianti som nu skrev in 

sig i Axevallas historieböcker tillsammans med topphästar som bland annat Indian Hej, Fridhems Ambra, 

Super Photo Kosmos, Finders Keepers och G.H.Nemo. Det var den trettionde upplagan av loppet som körs 

för att hedra Västergötlands Travsällskaps första ordförande Johan Ullberg från Öttum. Vi hade tre 

hemmasegrar under tävlingskvällen, Gitane d’Inverne (Jan Björkqvist), Blue Frontline (Sonja Johansson-

Stake) och Domino Brick (Rickard Svanstedt). Som vanligt kan hittar man loppreferat och photoshots från 

tävlingarna här på hemsidan och man kan även se loppen i sin helhet i vårt lopparkiv och på vår Youtube-

kanal. 

Photoshots 3 
/ 11 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/november/201103/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/photoshots/2020/november/201103/


 

Handsome Brad uppvaktades 

Efter att det blev officiellt och formellt klart att Handsome Brad kan titulera sig segrare i Olympiatravet 2019 

hade vi innan tävlingarna i tisdags en liten uppvaktnin. Grattis till hela kretsen kring hästen med tränaren Ulf 

Stenströmer i spetsen, kusken Carl Johan Jepson, skötaren Jennie Hermansson och ägaren/uppfödaren 

Lemitek AB (Lennart Karlsson). 

 

  



 

 

  

Axevallas tävlingar 2021 

Tävlingsschemat för 2021 publicerades för ett par veckor sedan och för Axevallas del ser det riktigt bra ut. Vi 

kommer att ha 42 tävlingsdagar (40 i år) som är ganska jämnt fördelade över året. Vi, och många andra 

också, ser oss som en tisdagsbana i första hand och 25 av tävlingsdagarna körs på just tisdagar. För övrigt 

har vi fyra V75-dagar, två ordinarie och två extra, en V86Xpress (precis som i år), tolv V64, två GS75, nio 

lunchtävlingar, fyra breddtävlingsdagar och resterande är övriga dagar (V5-spel). Axevallas tävlingskalender 

kommer att publiceras i sin helhet på våra sociala medier inom kort. 

 

  

 

Hjälp oss att besegra cancer! 



Cancer skördar tusentals liv i Sverige varje år och de flesta känner någon som drabbats. Under november 

månad är Axevalla Travbana med i Mustaschkampen för att bekämpa prostatacancer som är Sveriges 

vanligaste cancerform. 

 

Insamlingen sker tillsammans med de andra travbanorna i Sverige för att stötta Mustaschkampen. 

Tillsammans med vår publik och alla som är engagerade i och omkring travet är vårt mål att få hela Trav-

Sverige att sluta upp och gemensamt tackla cancern. 

BIDRA HÄR  

 

 

  

 

 

Axplock vecka 45 

Det har blivit hela tio Axevallasegrar på bortaplan 

den gångna veckan. Bland annat så tog David 

Persson full pott med två segrar på Solvalla i 

fredags. 

Axplock 
vecka 45 

 

  

 

Videosamtal till veterinären via Agria Vårdguide 

Besök veterinären var du än är, på en tid som passar dig. Via Agrias nya app Agria Vårdguide har alla 

Agriakunder obegränsat med kostnadsfria samtal till digital veterinärvårdsrådgivning. Agria Vårdguide är 

öppen mellan 07-24, alla dagar, hela året. 

https://insamling.prostatacancerforbundet.se/fundraisers/axevalla-travbanas-insamling-till-mustaschkampen
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v452020/
https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/oktober/v452020/


Ladda ner appen på App Store, Google play, eller scanna QR-koden här 

ovan.                                                                       

-Få tid snabbt 

-Öppet alla dagar 

-Kontakta veterinären var du än befinner dig 

 

  

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 Sundbyholmstravet! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 
 

 

 

 
 

  

 

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

