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Fina tävlingar på tisdag
Det lackar mot jul och efter tävlingarna på tisdag har vi bara lunchtävlingar tisdag 22 december och
årsfinalen på Nyårsafton med STL-tävlingar och Sylvesterloppet kvar innan vi gör bokslut för året. Tisdagens
tävlingar blev en blandad kompott med mestadels välfyllda lopp men också några med ganska få startande.
Treåringarnas Höstseries Final innehåller bara sju startande men å andra sidan är det idel bra hästar med
höga startpoäng. I årets upplaga av anrika Silverstoet startar åtta tvååriga ston där Svante Båths obesegrade
löfte Glorious U.M. sticker ut än så länge tillsammans med Erik Svenssons Noocandy som också har inlett
karriären lovande. Mer om Silverstoet nedan.

Silverstoet 2020
På tisdag körs alltså den fyrtionde upplagan av Silverstoet, vårt anrika lopp för de tvååriga stona. Loppet har
körts varje år sedan Gunda Råby segrade 1980 till Florists seger ifjol och bland vinnarna däremellan finns
bland annat Volita du Ling som segrade 1999 och sedan gick vidare och vann StoChampionatet två år
senare. Det blir spännande att se vem som tar hem lagerkransen i årets upplaga.

Snart dags för bokslut av våra serier
Året lider som sagt mot sitt slut och så även de olika körsvens- och tränarserierna här på Axevalla. I
kuskchampionatet leder Carl Johan Jepson på 24 segrar inför de tre sista tävlingsdagarna före André
Eklundh och Mikael J Andersson som båda har 16 segrar var men André har fler andraplatser. Carl Johan
Jepson jagar sitt femte raka championat här på Axevalla sedan han tog över titeln från Björn Goop 2016. I
tränarchampionatet är det tightare. Där leder Eric Martinsson på 14 segrar men med fler andraplatser än
tvåan Ulf Stenströmer och trean Robert Bergh som även de har 14 segrar så här långt. Ladugårdsinredes
Körsvensserie, som delas mellan Axevalla och Åby med 10 respektive 11 lopp vardera, är redan klar. Efter
den sista omgången i tisdags står det klart att Fredrik Claesson blir slutsegrare och sedan är det dött lopp om
andraplatsen mellan Sophia Olsson Jacobsen och Hannah Gustavsson. Inför den sista omgången av
Skaraborgsbygdens Ungdomsserie som går på tisdag leder Henna Halme före Kajsa Ljunghager och
Jonathan Bardun.

Sylsvesterloppet på Nyårsafton
Säsongsavslutningen på Nyårsafton blir en riktig höjdardag där intresset lär vara skyhögt med tanke på
megajackpoten som erbjuds på V75. I vår nysatsning Sylvesterloppet ligger prispotten i skrivandets stund på
drygt 618.000 kronor vilket innebär ett förstapris på runt 310.000 kronor. Detta kan dock komma att höjas
beroende på vad som händer de sista två tävlingsdagarna med prismedel som inte går ut. Vi vet till exempel
redan nu att alla prismedel i Treåringarnas Höstserie på tisdag inte kommer att betalas ut.

Axplock vecka 50 2020
Det har blivit fyra Axevallasegrar på bortaplan
under den gångna veckan. Vi kan också konstatera
att Eric Martinsson för första gången i karriären gick
över fyra miljoner kronor inkört i lördags då hans
Stepping Moneyboy slutade tvåa i V75 på Åby. Ulf
Stenströmer toppar fortfarande med 4.478.810 kr
inkört före nyss nämnda Eric Martinsson som i
skrivandets stund har kört in 4.044.200 kr.

Axplock V 50
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Följ länken för att se photoshots och loppreferat
från tisdagens kvällstrav med Hästägarepokalen.
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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 Bergsåker!

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.
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