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HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

V65-tävlingar i morgon kväll 

i morgon kväll arrangerar vi V65-spel och tar vid kl. 18.30 efter Solvallas fina STL-finaler. Vi bjuder på 

välfyllda och intressanta lopp och spelintresset brukar vara väldigt bra på lördagskvällar med V65-

omsättningar som ofta ligger mellan 2-3 miljoner kronor. Travbanorna har rätten att stänga ett lopp per år för 

hemmatränade hästar och för Axevallas del är det Lassagårdspokalen som går av stapeln ikväll som är 

utskrivet för treåriga hästar och har körts sedan 1998. Som vi skrev i förra nyhetsbrevet är det många fina 

treåringar som har vunnit Lassagårdspokalen genom åren och sedan utvecklats till riktigt bra hästar som 

äldre. Upplagan 2016 är dock 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 ibland annat Olympiatravet, Copenhagen Cup, Jämtlands Stora Pris 

och Axevallalöpning på meritlistan. 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/430Vhw1e9Eq0Wqx-AOwMGA/
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/


 

Köp en lott - stötta mustaschkampen! 

November är snart slut, och med det också vår insamling till Mustaschkampen. Under helgen kör vi ett sista 

lotteri där du kan hjälpa oss att stötta forskningen samtidigt som du har chans att vinna en komplett sele från 

FinnTack! 

Swisha för det antal lotter du vill köpa till 123 161 73 56 och märk din betalning med "sele". 

Vinnaren dras på måndag eftermiddag! 

 

  



 

Barfotaförbud från 1 december 

Precis som de senaste vintrarna gäller ett generellt barfotaförbud på alla landets travbanor, nu mellan 1 

december 2020 och 28 februari 2021. För tvååriga hästar gäller barfotaförbudet självklart fortfarande året 

runt. 

Definitionen av vad som är ett godkänt beslag under perioden är den samma som tidigare, alltså att det ska 

vara: en sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis 

päronsko, flappsko eller tåöppen sko. Plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt. 

 

  



 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan v. 48 

Det har blivit två Axevallasegrar på bortaplan under den gångna veckan. Hans Crebas tog en av dessa med 

Dream of Money D.E. på Färjestad i tisdags vilket var stallets 26:e årsseger som dessutom innebar att han 

gick över 2 miljoner i inkört för första gången någonsin jämfört med året innan då stallet körde in 669.000 kr. 

Även Eric Martinsson, vars Baccus L.I. vann under dagen går mot ett rekordår. Hittills har det blivit 53 segrar 

till stallet och drygt 3,8 miljoner kr inkört. 

Axplock v 48 

 

 

  

https://www.axevalla.se/sport/sport-och-spel/axplock/januari/november/v482020/


 

Förändringar på träningslistor 201001-201126 

Att hästar flyttar mellan tränare är inget nytt, däremot har vi märkt att redovisningen av förändringar på våra 

proffstränares listor är ett uppskattat inslag. Följ länken nedan för att se alla förändringar mellan 

201001-201126. Totalt antal hästar i proffsträning 425. 

Listförändringar 

 

 

  

https://www.axevalla.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020/november/listforandringar/


 

”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.  

 

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 

 

  

  

https://www.atg.se/axevallaandelar/spel/129798_V75_2020-11-28_5_5
https://www.atg.se/axevallaandelar/spel/129798_V75_2020-11-28_5_5
https://insamling.prostatacancerforbundet.se/fundraisers/axevalla-travbanas-insamling-till-mustaschkampen


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 Solvalla! 

Köp din andel 
här 

 

 

  

 

 

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


 

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  

 

 

  

 

https://goo.gl/maps/SM4t5Wopg9s
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/430Vhw1e9Eq0Wqx-AOwMGA/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://www.facebook.com/axevalla
https://twitter.com/axevallatravet
https://www.youtube.com/user/SvenskTravsport
https://www.instagram.com/axevallatravet/

