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ELITLOPPET EN GÅNG OM ÅRET! Idag är Elitloppet travvärldens största löpning tillsammans med
Hambletonian Stakes i USA och Prix d Amerique i Frankrike. Sista söndagen i maj är sedan många år tillbaka
ett heligt datum för alla travintresserade och varje år sedan starten 1952 samlar Elitloppet hästar, kuskar,
tränare och inte minst åskådare från alla världens hörn. Elitloppet ar ett av de storsta arliga sportevenemangen
i Sverige och har varit sa sedan loppets tillkomst for mer an 60 ar sedan. Solvalla skulle fira sin 25-arsdag med
en jubileumslopning i september 1952. Loppet blev en sadan braksucce - tyske storstjarnan Permit besegrade
svenska drottningen Frances Bulwark - att redan samma dag som loppet avgjordes bestamde sig styrelsen for
Stockholms Travsallskap for att permanenta lopningen och namnge den Solvallas Internationella Elitlopp. Den
har boken berattar historien om Elitloppet. En unik, faktaspackad kavalkad som innehaller allt som bade
travalskaren och kalenderbitaren kan onska sig. Rikt illustrerad med ett, i manga fall, unikt bildmaterial. OM
FORFATTAREN Claes Freidenvall, journalist pa Travronden i snart 30 ar, har gjort en djupdykning i
Elitloppet och dess historia sedan 1952. Har finns all tankbar fakta, alla vinnare, tranare, korsvenner, agare
och inte minst alla travare som deltagit i Elitloppet. Dessutom kryddat med manga andra historier om den
lopning som betytt mer an nagon annan for att satta Sveriges namn pa varldens travkarta.
I en ganska vanlig omgång på Färjestad ikväll så dyker en ytterst ovanligt bra häst upp. Just Olympiatravet är
något som alltid har stått mig nära. Precis som sina kunder på Kapp-ahl står han mitt i livet med fortsatta ny
tag framför sig. Det ska bli väldigt roligt att komma hem till denna fantastiska helg och få delta. Trotter
databasen (tidligere Datasider) Til datasider. I en ganska vanlig omgång på Färjestad ikväll så dyker en ytterst
ovanligt bra häst upp. Om en vecka landar Resolve i Sverige, resa på ca 10 timmars flygning. I en ganska

vanlig omgång på Färjestad ikväll så dyker en ytterst ovanligt bra häst upp.
MatteMaraton har startat, bli med du också. Tävlingen håller på hela maj, så du har gott om tid till att
fullföra. Gratis V75 tips varje vecka Bloggar om V75 Information om V75 | Travstugan. Just Olympiatravet
är något som alltid har stått mig nära. Paul Frankenius fyller 50 på torsdag. En grym travhelg stundar med
fantastiska tävlingar på Åby i två dagar. Här finns information om rumstyperna Standard rum och Svit.
MatteMaraton 2018 är igång. Idag 15:00 Är nära jätteskalp – men oro för ’Bäckis’ Svensken fick lämna isen
Har mästarna i brygga: ”Så in i helvetes skönt” Andre ting å merke seg for er; * Sist det var en realt høy
utbetaling var tilbake til 2010 med pene 2,5 millionerfor sju rette. MatteMaraton har startat, bli med du också.
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