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Lunchtävlingar på tisdag
På tisdag är det dags för årets näst sista tävlingsdag som också är lunchtävlingar med fem lopp. I och med
den nya prisbudgeten som är lagd för nästa år är det också sista gången, på ett år i alla fall, som det bara är
fem lopp på luncherna under vintern. Nästa år blir det alltså åtta lopp på vinterluncherna. Som sportchef
känns det beslutet väldigt bra och det är också något som de flesta sportcheferna har propagerat för. Dels är
det mer ekonomiskt försvarbart att dra igång hela apparaten när det är en full tävlingsdag och det finns också
ett tydligt behov av dessa starttillfällen i vår region.

Silverstoet och Treåringarnas Höstserie final
Årets upplaga av Silverstoet som kördes i tisdags gick till Glorious U.M. och Ulf Ohlsson. Det är Svante Båth
som tränar det tvååriga stoet som har börjat karriären strålande och är obesegrad i tre starter hittills.
Uppfödare och ägare är UM Stable AB i Umeå och sköter gör Alexander Ljungman. Trots att hon fick göra
grovjobbet utvändigt om ledande A Perfect Face hade hon inga större problem att avgöra den sista biten. I
årets final av Treåringarnas Höstserie blev det hemmaseger genom Tommy B Anderssons Bahama Passion
körd av André Eklundh. Det treåriga stoet har därmed vunnit de två största treåringsloppen här på Axevalla
under hösten/vintern då hon även segrade i Lassagårdspokalen för ett par veckor sedan.

Prissumman fastslagen i Sylversterloppet
Efter tävlingarna i tisdags står det nu klart vad som blir den slutliga prissumman i Sylvesterloppet. Med en
liten reservation, chansen är dock i det närmaste obefintlig, att det blir ytterligare prismedel som inte betalas
ut under tisdagens lunchtävlingar. Den totala prispotten uppgår till 661.800 kr och det blir samma fallande
prisskala som en final i Gulddivisionen. Det innebär att förstapriset i årets Sylvesterlopp landar på 337.080 kr
och sedan i fallande skala från placering två till sju: 168.540 kr – 76.405 kr – 37.079 kr – 21.348 kr – 12.921
kr – 8.427 kr.
Anmälningarna till de fina tävlingarna på Nyårsafton är senast söndag 27 december kl. 12.00. Missa inte det!

Anmälningar
Nyårsafton

Öppettider för tävlingsbanan under helgerna
På grund av stundande helgdagar ser öppettiderna och underhållet lite annorlunda ut de kommande
veckorna. Även sportkontorets öppettider och telefontider är förändrade under julledigheten, för mer
information om detta håll utkik på våra sociala medier och hemsida.

Dramatik och många strukna hästar

Förra tävlingsdagen var inte helt utan dramatik. På grund av ett långtradarhaveri utanför Laxå var det många
hästar som skulle ha startat hos oss som inte hann fram och fick strykas. Bland annat blev två av
förhandsfavoriterna strukna i Treåringarnas Höstseries Final och det blev också tre strykningar i Silverstoet.
Efter tre timmas väntan i kön kom Ulf Ohlsson iväg och hann fram med knapp marginal för att köra och vinna
Silverstoet som gick som lopp 6.

Linus Svensson ny A-tränare
Från och med den 15 december kan 39-åriga Linus Svensson titulera sig A-tränare här på Axevalla, det efter
att ha slutfört den sista delen i proffstränarkursen nu i höst.

Intervju med
Linus

Axplock vecka 51 2020
På Axplock redovisar vi alla hemmasegrar på
bortaplan senaste veckan.
Axplocken tar nu julledigt och återkommer med en
sammanfattning vecka 1 2021

Axplock V 51

Photoshots Silverstoet
Följ länken för att se photoshots och loppreferat
från tisdagens kvällstrav med Silverstoet och
Finalen av Treåringarnas Höstserie.

Photoshots
15/12

Nyhetsbrevet tar julledigt!
Nu tar nyhetsbrevet ledigt över jul och nyår och är tillbaka den 8/1 2021.
En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar alla vi på Axevalla!

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 Halmstad!

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.

Avregistrering från nyhetsbrev

