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HEMSIDA

HÄSTÄGARE

TRAVSKOLA

RESTAURANG

Årets fjortonde
tävlingsdag
På tisdag kväll tävlar vi på Axevalla igen
vilket är vår 14:e tävlingsdag redan det här
året och återigen är den på en tisdag. Vårt
mål inför årets tävlingsplanering var att
hitta tillbaka till tidigare traditioner och
vanor och tävla på så många tisdagar som
möjligt. Ikväll är det spelformen V64 med
fina startfält och tio lopp på menyn.

Just att hitta tillbaka till så många tisdagstävlingar

Sportsligt ser det bra ut med välfyllda och

som möjligt har varit ett stort önskemål från många,

intressanta lopp. En sak som sticker ut

aktiva, publik, samarbetspartners och även för oss

ikväll är att vi har många utländska gäster,

som jobbar ned tävlingsdagarna. Det rådande läget

16 st, och då framför allt från Danmark.

med covid-19 har gjort att vi varken har publik eller

Jeppe Juel gästar oss med fem hästar,

samarbetspartners på plats, men jag tror ändå det

Flemming Jensen med fyra och Marc Baek

är gynnsamt för alla med tisdagstävlingar. Även om

Nielsen med tre. Dessutom får vi besök av

man inte kan följa tävlingarna på plats utan följer

Trond Andersen från Norge och Tuomas

tävlingarna på ATG Live eller TV så blir det en viss

Korvenoja från Finland.

kontinuitet och vana som vi kommer att ha glädje
av på sikt.

Beröm till aktiva och
personal
Vi måste passa på att ge aktiva och personal
beröm för hur hela situationen hanteras och att vi
följer de restriktioner som finns. Det handlar om
respekt men också möjlighet för travsporten att
fortsätta med sina tävlingar vilket är oerhört viktigt
för hela näringen, liten som stor. Jag vill bara vara
tydlig med att det är viktigt att vi fortsätter följa
restriktionerna för allas skull. HÅLL I - HÅLL UT!
Det gäller också att hitta ljusglimtar i tillvaron. Ser vi
till sporten så var det oerhört glädjande att antalet
licenser och antal hästar i träning har ökat något i
Sverige för första gången på 20 år. Tittar vi lokalt
på Axevalla så ser även vi en ökning av antal häst i
träning. Vi hade vid mätningstillfället 814 hästar i
träning vilket är fler än vi haft på flera år vilket så
klart är glädjande och sporrande. Men det gäller att
fortsätta jobba hårt för att utveckla oss vidare och
skapa så bra förutsättningar som möjligt så att våra
aktiva också kan fortsätta att utvecklas.

Fortsatt låg
bemanning

Nytt utseende på
nyhetsbrevet

På grund av rådande situation med Covid-19

I samand med att vår nya hemsida lanserades

har vi fortsatt låg bemanning på sportkontoret

så har vi även bytt plattform för nyhetsbrevet,

och ber om förståelse för detta. Vi tar hand om

och det innebär även nytt utseende. Vi kommer

era ärenden så fort vi kan, och ber också att ni i

att kunna använda bilder och olika format på ett

största möjliga mån kontaktar oss på telefon

nytt sätt och hoppas att det ska bli mer lättläst

eller mejl.

och intressant.
Har du fått nyhetsbrevet men inte vill ha det kan
du avregistrera dig nedan.

Mejla oss här

Nya hemsidan klar
I tisdags lanserades äntligen vår nya hemsida.
Efter några mindre barnsjukdomar tror vi nu att den
fungerar som den ska.
En del nya funktioner har blivit tillagda och den är
även mer lättnavigerad än vår gamla sida.
Vi har fått mycket bra hjälp och stöd med
lanseringen och uppbyggnaden från ST, och nu är
det utveckling som gäller framöver för att göra
sidan ännu bättre. Nya funktioner lanseras
förhoppningsvis vilken dag som helst.

Besök
hemsidan

Axevallasegrar de senaste två veckorna
8 Milord
14,2 a

F
30.000

11 Sally MacLennane
14,4 a

16,2 a

11,8 a

Åm 200430-7

1

10 / 1680

1

5

/ 2080

1

15 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Rä

200501-7

7 / 1640n

1

43 Kontio Jorma (Svanstedt Rickard)
Ö

25.000

/ 2140

235 Dalborg Thomas (Flink Jan E)a

40.000

3 Rutger B.L.
15,7

Åm 200430-3

20.000

8 Baron Gift

8

112 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)

22.000

5 Up New Moon

200427-6

200502-12

3

/ 2140

1

91 Goop Björn (Stenströmer Ulf)

7 Loes
15,8

Vg
50.000

65

1 Harry Dynamit
16,5

3

/ 2160

1

Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)

Mp 200504-2

25.000

1

/ 2140

1

16 Eklundh André (Fellbrandt Mikael)a

12 Sugar Man
14,6 a

200503-4

Mp 200504-5
15.000

28

12 / 1640

1

Eriksson Kim (Sandin Elisabeth)

Trevlig helg!
/Lars, Roger och Sara
Missa inte att köpa en andel hos en av våra andelsläggare till V75 på Åby i morgon (använd länken nedan)!

Köp din andel
här

Axevallahästar som startar i helgen
8 Veams Allegro

L

200509-1

/ 2140

a

Bood André a (Eriksson Niklas)a

1 Elegant Frost

L

200509-3

/ 2140

a

Andersson Andreas (Eriksson Niklas)a

6 Polycrates Face

Å

200509-1m

/ 2640

a

Leo Emilia a (Persson David)a

10 Jasmin Band

Å

200509-2

/ 2140

a

Adielsson Erik (Sundgren Johan L)

8 Fleur Mearas

Å

200509-3

/ 2140

Dalborg Thomas (Sundgren Johan L)

4 Vagabond Bi (IT)

Å

200509-5

/ 2640

Jepson Carl Johan (Persson David)a

12 Mithril

S

200510-2m

/ 2140

a

Adolfsson Sofia a (Berg Ulla)a

2 Vångs Enok

Ti

200510-9

/ 1609

a

Fischer Niclas a (Andreasson Ronny)a

2 Gloster Gladiator

År

200510-1

/ 2140

Berg Fredrik

3 Christer Palema

År

200510-1

/ 2140

Andersson Mikael J (Hedberg Pär)

10 Hold the Line

År

200510-1

/ 2140

Eklundh André (Aronsson Sofia)

2 Irish Steel* (NL)

År

200510-3

/ 1640

a

Crebas Hans

3 Never Stop

År

200510-3

/ 1640

a

Eklundh André (Hellkvist Bo)

4 Aurora Palema

År

200510-3

/ 1640

a

Andersson Mikael J (Hedberg Pär)

2 Just like Julia

År

200510-6

/ 2140

a

Goop Björn (Zetterström Gunnar)a

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: (+46) 0511-263 00
Besöksadress: Axevalla Travbana
532 92 Axvall
Hitta hit
E-post: info@axevalla.travsport.se

Avregistrering från nyhetsbrev

