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Tisdagskväll med Hästägarepokalen
På tisdag avgörs den 34:e upplagan av Hästägarepokalen här på Axevalla. Loppet har körts sedan 1984
med undantag för 2005, 2006 och 2013 och årets upplaga ser på papperet klart godkänt ut med 15 startande
fördelade på tre volter. Nio av dessa är hemmahästar där vi bland annat får se hemmaprofilerna Mack
Dragan och Firewire försöka ta in 40 meter på Conrad Lugauers Ornello. Nästa tävlingsdag är tisdag 15
december då vi bland annat har finalen av Treåringarnas Höstserie och Silverstoet på programmet. Därefter
arrangerar vi lunchtrav med fem lopp den 22 december innan vi ringer ut året med STL-tävlingar och Winter
Burst-avslutning med megajackpot på V75 på Nyårsafton.

Ett riktigt stort tack till alla som bidragit!
Under november månad har vi tillsammans med övriga travbanor i Sverige samlat in pengar till
Mustaschkampen: kampen mot prostatacancer. Tillsammans med alla er som bidragit har Axevalla samlat in
smått otroliga 207.300 kronor!
Förutom att vi är otroligt stolta över det engagemang vi sett och att kunna bidra med dessa pengar till
forskningen är vi den travbana i Sverige som samlat in den största summan.
Det innebär att ATG skänker 100.000:- till vår Travskola, ett mycket välkommet tillskott!
Vi vill rikta ett riktigt stort tack till ALLA som slutit upp och bidragit i stort och smått, allt ert engagemang gör
stor skillnad i kampen mot prostatacancer!
Följ länken nedan för att läsa Svensk Travsports artikel om insamlingen.

STs artikel

Tack alla företag som bidrog till insamlingen!
Vi vill rikta ett speciellt varmt tack till de företag som var med och bidrog med 1500:- var till vår insamling.
Tillsammans hjälps vi åt att besegra cancer!

Lassagårdspokalen i lördags
Årets upplaga av Lassagårdspokalen gick till Bahama Passion och André Eklundh. Det är Tommy B
Andersson som tränar det treåriga stoet som han deläger ihop med Anders Wilhelmsson och Roger Grundin.
Efter en bra start kom Bahama Passion ner i rygg på ledande Mr Brilliant och efter invändig lucka på
upploppet avslutade hon vasst till knapp men säker seger före Cracker Jack. Därmed var kvällens enda
hemmaseger bärgad den här lördagskvällen som även för övrigt bjöd på flertalet riviga lopp och fin sport.

Axplock vecka 49 2020
Följ länken för att läsa om Axevallasegrar på
bortaplan under den gångna veckan.

Axplock V 49

Photoshots 28/11
Följ länken för att se photoshots och loppreferat
från lördagens kvällstrav.

Photoshots
28/11

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 Åby!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana

532 92 Axvall
Hitta hit

FÖLJ OSS

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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