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HEMSIDA

HÄSTÄGARE

TRAVSKOLA

RESTAURANG

Jepson tog en trippel och Stall Martinsson en
dubbel
Det blev tre Axevallasegrar under lunchtävlingarna i tisdags där Stall Eric Martinsson vann lopp två och tre
med i tur och ordning Stepping Moneyboy och Epic Victory. Carl Johan Jepson körde båda och han vann
dessutom lopp 1 med Miss Silver åt Robert Bergh. Den tredje Axevallasegern togs av Raoul Enbloms Lucy
Tilia som tillsammans med Petter Engblom vann lopp 7. Photoshots och loppkommentarer finns som vanligt
på hemsidan.

Photoshots
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Köp en lott - stötta mustaschkampen!
Swisha till 123 161 73 56 och märk betalningen med "Vilan" eller "Skara Handel" och hur många lotter du vill
köpa.
Vill du köpa lotter i båda lotterierna går det bra att göra det i samma betalning. Vill du t.ex köpa två av varje
swishar du 240:- och skriver "Skara Handel 2, Vilan 2".
Båda lotterierna pågår fram till 9.00 fredag 27/11, och klockan 12.00 den 27/11 drar vi vinnarna! Vinnarna
kommer att kontaktas av oss.
Passa på att ta chansen att vinna dessa fina priser samtidigt som du stöttar Mustaschkampen!

Lassagårdspokalen nästa tävlingsdag
Nästa lördag tävlar vi igen och då står bland annat Lassagårdspokalen på programmet. Lassagårdspokalen
är årligen återkommande och öppet för Axevallatränade treåringar. Genom åren är det flera vinnare som har
utvecklats till riktigt bra hästar som äldre men upplagan 2016 är verkligen svårslagen. Då vann Man At Work,
då tränad av Ulf Stenströmer, som hittills tjänat drygt 1,7 miljoner kronor. Tvåa blev Rickard Svanstedts stora
stjärna Baron Gift som hittills har sprungit in nästan 3 miljoner och trea ingen mindre än Handsome Brad. Ulf
Stenströmers stjärna som tjänat drygt 6,2 miljoner kronor och har segrar i bland annat Olympiatravet,
Copenhagen Cup, Jämtlands Stora Pris och Axevallalöpning på meritlistan.

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 här
nedan. Alla bidrag hjälper mycket för att vi tillsammans ska kunna besegra cancer! Nästa tävlingsdag, lördag
den 28 november, rubriceras flera av loppen av olika företag som därmed är med och bidrar till
Mustaschkampen. Ett stort tack till Axevalla Travförening som har jobbat in bidragsgivarna.

BIDRA HÄR

”Otto” gör andelsspel till förmån för Axevallas
insamling till Mustaschkampen!

Under november månad genomför Axevalla en insamling till förmån för Mustaschkampen: kampen mot
prostatacancer. Att en av våra stora profiler nu ställer upp för oss och Mustaschkampen känns både bra och
väldigt roligt. Tillsammans gör vi skillnad!
Andelsspelen som ”Otto” kommer att göra kostar ca: 111kr per andel och är totalt 20 andelar per system. Du
hittar andelen direkt via länken nedan.
All provision går oavkortat till Mustaschkampen och dessutom ger ”Otto” en extra gåva på 1000:- till vår
insamling.
Andelar kommer att finnas till V75-tävlingarna 15:e, 21:a och 28:e november och V86-tävlingarna 18:e och
25:e november. I morgon lördag är det dessutom stor jackpot på V75!
Köp en andel och känn spänningen samtidigt som du stöttar mustaschkampen!
Självklart kan du även ge ett bidrag direkt till mustaschkampen genom vår insamling via länken nedan:

"Ottos"
andelar här

Bidra här

Axplock vecka 47
Det har blivit en hel del Axevallasegrar på bortaplan
den gångna veckan. Följ länken nedan för att läsa
om dem och se bilder.

Axplock
vecka 47

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 med bland
annat Svensk Uppfödningslöpning!

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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