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V64-tävlingar igen på tisdag
Årets tredje tävlingsdag står för dörren och vi är åter huvudbana och arrangerar V64-spel på tisdag.
Omgången ser ganska tilltalande ut med fullt i de flesta loppen och för årstiden klart godkänt sportsligt värde.
Som vanligt när det handlar om V64-tävlingar är första start kl. 18.20 och går ni in på Axevallas egen kanal
på ATG Live så får ni också Olof Darius spelanalyser efter lopp 2 och lopp 7.

Axevallas travgala 2021

Axevallas travgala för prestationer från 2020 kommer att gå av stapeln lördag den 20 februari. Upplägget blir
ungefär som vanligt med 16 kategorier med tre nominerade i vardera. Galan sänds live med start kl. 20.00 på
vår Facebook-sida, www.facebook.com/axevalla, och tanken är att man ska kunna ha en egen gala i miniatyr
framför dator- eller tv-skärmen och fixa lite egen gala-stämning. Antingen själv eller Coronasäkert ihop med
några vänner. Förutom de sedvanliga hyllningarna av vinnarna ska vi försöka bjuda på lite annat smått och
gott under kvällen och vi hoppas att så många som möjligt följer oss digitalt i år. Samtliga kategorier och
nominerade finns på baksidan av tisdagens travprogram och kommer också att publiceras på våra sociala
medier inom kort. Boka upp lördag den 20 februari kl. 20.00 i almanackan – då kör vi alltså Axevallas digitala
travgala 2021!

Till Agrias
ombud

Juniorchans
Den 1 januari 2021 skärptes den svenska spellagen så att minderåriga kuskar och ryttare inte längre kan
delta som spelobjekt i travlopp. Detta gäller inte bara travsporten utan alla sporter, idrottstävlingar och
matcher. Syftet i grunden från myndigheten Spelinspektionens sida är att minska risken för matchfixning där
minderåriga tävlingsdeltagare kan vara en särskilt utsatt riskgrupp.
Självklart måste travsporten då erbjuda utvecklingsmöjligheter i tävlingsmiljö för våra juniorer
(licensinnehavare under 18 år) och vi måste anpassa vår sport till de nya förutsättningarna och därför har
Juniorchansen kommit till. Juniorchansen är en serie på 350 lopp under året runt om i Sverige (totalt körs
drygt 8.300 lopp). Både äldre och juniorer får vara med och köra/rida dessa lopp men ATG arrangerar inget
spel i dem. Juniorerna som deltar i loppen samlar poäng vilket leder fram till en sommarfinal och en
vinterfinal. De här loppen kommer oftast att gå i början på aktuell tävlingsdag med helt vanliga prisskalor och
sändas på ATG Live men således då utan spel. Juniorerna får också tillgång till coachning av en mentor
både före och efter loppet.
Tilläggas kan att Juniorchans inte körs på högre doterade tävlingsdagar som V64-dagar och uppåt och för
Axevallas del blir det första tillfället tisdag den 13 april. Mer info om upplägget finns på www.travsport.se

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

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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