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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Lunchtävlingar på tisdag 

På tisdag arrangerar vi årets näst sista lunchtrav här på Axevalla, vi har lunchtävlingar även den 22 

december. Sport- och spelmässigt ser det bra ut med både intressanta och välfyllda lopp. Bland annat så går 

den sista deltävlingen av Treåringarnas Höstserie av stapeln där finalen för de tolv som tjänat mest pengar i 

de sex försöken körs tisdag den 15 december. 

 

  

Ordföranden har ordet 

Hej på er Medlemmar och Aktiva 

Vi har mycket på gång på Axevalla. 

Vi i styrelsen har sett fram emot att fått arrangera rådslag för er om ST:s förslag på ny organisation nu i 

november. Vi skulle också bjudit in till ett traditionellt höstmöte, men Covid 19 och pandemin tar nu ett allt 

hårdare tag om oss och det påverkar nu vår vardag och våra verksamheter väsentligt.  

Vi känner och är helt eniga i styrelsen om att det vore direkt oansvarigt och oanständigt av oss att i detta läge 

bjuda in till rådslag och höstmöte. Vi har ambitionen att genomföra våra aktiviteter när myndigheterna lättar 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/
https://travsport.customer.eclub.se/link/zdbSNhAGOEuoKaxyAJ7OOg/a/OBQBAlBks0iGvxep8DSpOw/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
https://travsport.customer.eclub.se/link/Fcz04jQ7G0i1r6xyAJ7OOg/a/c-e918Sn3UKnFZoeWfQ6uA/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
https://travsport.customer.eclub.se/link/nrNi7DNoQ021raxyAJ7OOg/a/CzKkgd3MQkyORLFTHn6Nhg/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
https://travsport.customer.eclub.se/link/wv3VyuAGG0Gt9axyAJ7OOg/a/GBPSankaBE2kWZ6hnV7sHQ/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
https://travsport.customer.eclub.se/link/zdbSNhAGOEuoKaxyAJ7OOg/a/QVm0FeNy4EqlD2GibmYOdw/bPIkZGmSWEOGCKxyAHwmmQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/


på restriktionerna och ger oss möjlighet till det.   

 

Vi kommer också se över möjligheterna till hur vi på ett enkelt och smidigt sätt kan ersätta de fysiska mötena 

med information till er. Vi ber att få återkomma i frågan inom kort. 

 

Magnus Sundén, Ordförande 

 

  

 

Breddtävlingarna i tisdags 

I tisdags hade vi årets sista breddloppsdag här på Axevalla och fem av de nio loppen vanns av 

Axevallahästar: Diggers Fromheaven – David Persson, Queen av York – Andreas Andersson (Rolf 

Johansson), Alibi  - Johan L Sundgren (Jan Björkqvist), Prinsessan Yasmin – Robin Andersson (Mikael 

Wallgren) och Guardian – Jonathan Bardun (Pär Hedberg). Som vanligt kan man läsa referat och se 

photoshots från loppen på hemsidan och vill man se loppen i sin helhet går man lättast in i vårt lopparkiv 

(hemsidan) eller på vår Youtubekanal (Axevalla Travbana). På bild: Alibi - Johan L Sundgren (Foto: MVA 

foto) 

 

  



 

 

  

 

Hjälp oss att besegra cancer! 

De flesta av oss känner någon som drabbats av cancer, en sjukdom som skördar tusentals liv varje år. Den 

vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer. Därför är Axevalla under november månad med och 

stöttar Prostatacancerförbundets insamling Mustaschkampen. Trav-Sverige sluter tillsammans upp för att 

hjälpa till att samla in pengar till forskningen, och du kan också vara med. Är vi den travbana som samlat in 

mest pengar får vi av ATG ett bidrag i samma summa till vår travskola.  Du hittar länk till insamlingen på vår 

hemsida. Alla bidrag hjälper mycket för att vi tillsammans ska kunna besegra cancer! 

BIDRA HÄR  
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Månadens Häst oktober 

Den femåriga tyskfödda valacken Oxidizer blev 

oktober månads häst här på Axevalla. Oxidizer 

ståtar nu med tre raka segrar på fyra starter i David 

Perssons regi och det är Mikael Och Lena Rånes i 

Skövde som äger. 

Månadens 
Häst oktober 

2020 

 

  

 

 

Axplock vecka 46 

En Axevallaseger på bortaplan har det blivit i 

veckan, och den stod David Perssons Attila Zack 

för. Fredrik Claesson satt i sulkyn. 

Axplock 
vecka 46 

 

  

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 Romme! 
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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. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
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