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Vi gör en nysatsning på vår travskola som vi tror har alla chanser 
för att kunna utvecklas till en större verksamhet än vad det är idag. 
Här finns fina lokaler med ett stort utbildningsstall med tillhörande 
omklädningsrum, dusch, kök och undervisningsrum. 
I stallet står små och snälla shetlandsponnyer för de allra minsta 
och smidiga varmblod för de som vill köra fort. 
Sedan december 2020 är det Matilda och Kjell Persson som tagit 
över travskoleverksamheten på Hagmyren och under våren 
kommer travskolan erbjuda kurser för alla. 

Vi vill se till så att alla ska få chansen att känna närheten till 
hästen, oavsett förutsättningar. Travskolan ska inte bara vara en 
plats för den som har som mål att vinna elitloppet, utan även för 

dig som bara vill känna närheten till hästen. Här ska vi alla kunna 
samlas på lika villkor, oavsett ålder eller ekonomiska, fysiska eller 
psykiska förutsättningar vi har här i livet. Vi tror på att alla mår 
bra av att umgås med våra fyrbenta vänner. Därför erbjuder vi allt 
från knattekurser för barn från fyra år till vuxenkurser för dig som 
gått i pension. Det kommer finnas kurser för folk med olika slags 
funktionsnedsättningar och kurser för dig som vill ta licens för att få 
köra lopp. Vi kommer ha kurser på veckor och helger samt läger och 
lovaktiviteter.  

Vill du lära dig mer om trav, eller bara känna närheten till hästen, 
så är du alltid varmt välkommen till oss! 
Mer om vårt kursutbud ser du på hagmyren.se eller travskola.se

TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Tack till alla er som på många sätt bidrar till att vi har lyft 

till en ny nivå och att vi har mycket att se fram emot under 
året 2021, när nu säsong nummer 65 drar igång på Arena 
Hagmyren. Runt Hagmyren 2021 denna säsong 65 ser 
det i stora drag ut så här: Föreningen Norra Hälsinglands 
Travsällskap driver Hagmyrens Travbana och de två- och 

fyrbenta som hör till föreningen bor i Hudiksvalls, Nordan-
stigs och halva Ljusdals kommun. I regionen finns idag cirka 

420 hästar i ålder för att tävla. Drygt hundra personer har licens att 
träna och tävla.  
Hos oss finns ett stort antal föl, fölston, hästägare, hästskötare, upp-
födare och så vidare. Dessutom också såklart alla inom ponnytrav-
sporten med hästar, barn, ungdomar och föräldrar. 
Vi satsar extra på vår Travskola, med personal och dess kunskap. 
Fler barn, ungdomar men även vuxna skall hitta till travsporten och 
närheten till häst. Återväxt och nyrekrytering ser vi som extra viktigt 
och vi håller öppet för alla oavsett ålder, förkunskap eller hinder av 
något slag. 
Vi har bland annat satt som mål att fördubbla elevantalet från 2020 
till utgången av 2021.
Det är glädjande att säga att aldrig har det körts mer trav på Hag-
myren än vad det kommer köras i år. Det beror på en rad saker. Ett 
par av dem är att det finns många två- och fyrbenta knutna kring 
travbanan, samt att våra tävlingar är tämligen populära att delta i. 
Det vill säga att många hästar genom sina tränare väljer att tävla 

i Glada Hudik. Tilläggas ska att vi 2021 kommer sätta all time high 
för prispengar utdelade i samband med våra travtävlingar. Fjolårets 
högsta årsnotering på cirka 15 miljoner kr slår vi detta år med cirka 
halvmiljonen. Detta fördelas från första tävlingsdagen annandag 
påsk och säsongen rullar på med totalt 26 tävlingstillfällen fram till 
årsfinalen 17 oktober. Av dessa 26 tillfällen är två vikta för ponny-
tävlingar, en under våren och en under hösten. 
Bland våra större tävlingsdagar under säsongen ser vi med spänning 
fram emot bl. a ”Elitloppsfredagen” 28 maj, midsommarafton 25 
juni, Kallblodens dag 6 juli, STL/V75 31 juli. Därtill ska nämnas att de 
satsningar vi gör såsom på vår Travskola, Glada Hudiks Ungdoms-
serie, Järvsöfaks minne, Linje 56 med mera skulle inte vara möjligt 
utan er kollegor och samarbetspartners som finns hos oss på Arena 
Hagmyren.
Alla våra travtävlingar filmas och sänds via våra digitala kanaler och 
aldrig har travet haft fler tittare totalt än nu. Såklart håller vi 
tummarna för att fler även får se dem live när pandemin är över. 
När den har släppt taget om oss ser vi också fram emot att som 
tidigare år fortsätta med så väl hästkrafter på motorbanan, dans och 
musik på restaurangen som Bakluckeloppis på drive-in parkeringen, 
som får hela Hudik att trivas på Arena Hagmyren! 
 
Så stort tack och välkommen till säsong 65 hälsar Mats Sahlén,
travbanechef Arena Hagmyren.
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SMK Hälsinge har ordet. 
Motorklubbens nye ordförande Lasse Styf ser med spänning 
fram emot årets säsong som innebär många hästkrafter på 
Arena Hagmyren. 
Många tävlingar runt om i Sverige har ställts in 
pga Covid 19, så även två planerade motordagar på 
Arena Hagmyren. Detta gör att man nu i stället tar sig tid 
och ser framåt och rustar med fler garage, asfaltering och inte 
minst rekrytering av ännu fler medlemmar till föreningen, som 
kan vara med och ha roligt tillsammans så fort vi kommit förbi pandemin!

Arena Hagmyrens Travgala 2021 blir digital precis som på övriga Sveriges banor. 
Många av våra aktiva har haft fina resultat på 2020 års tävlingar på banorna runt 
om i landet och alla är värda att hyllas även om bara en i varje kategori kan vinna. 
Torsdag den 4 februari släpper vi vinnarna som du kan se via vår hemsida. 
De nominerade kan du se där redan nu... Välkommen in på hagmyren.se

Travrestaurangen  
serverar som vanligt 
dagens lunch vardagar 
mellan 9:30 - 14:00. 

Dessutom gör vi även 
catering och smörgås-
tårtor på beställning. 
 

Vi längtar till att corona-
läget ändras till det bättre, 
så att vi återigen kan 
ordna musikquiz 
och andra evenemang 
säger Annica Lönn-Frank.

Hallå där Mats E Djuse
Vi gratulerar till 172 vunna lopp 2020 och detta år har börjat minst lika bra, vi kör en klassiker; 
-Hur känns det? Jag trivs och konstaterar att med bra hästar och bra tränare går det bra att 
vinna. Vi har precis köpt hus i Hudiksvall och börjar komma iordning så allt känns bra.  
Jag hoppas att tävlingarna samt samarbetet med tränare och hästägare fortsätter lika bra 
som hittills och ser fram emot ännu en lyckad säsong inom travet med Hagmyren som bas.

Detta nyhetsbrev delas ut via e-post till våra medlemmar, kunder och samarbets-
partners. Vill du uppdatera din e-postadress, avsluta denna prenumeration eller 
dela med dig av någonting intressant från just din verksamhet till oss andra? 
Då är du alltid välkommen att skicka dina uppgifter till info@hagmyren.travsport.se
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Välkomna i gänget! 
Söderberg & Partners är ny samarbetspartner 
med Arena Hagmyren.
Det är genom Fredrik Ståhlberg i Gävle det 
tecknas företagsförsäkring för hela arenan. 
Byggnader, maskiner, avbrotts- och ansvarsför-
säkring för att ta några exempel.

Söderberg & Partners kommer lagom till års-
premiären att synas via egen reklamplats vid 
upploppet.
”Söderberg & Partners erbjuder rådgivning 
inom pension och företagsförsäkringar.  
Vi är även en av Sveriges ledande aktörer inom 
förmögenhetsförvaltning och erbjuder rådgiv-
ning till privatpersoner, företag och institutio-
ner. Förmögenhetsrådgivning, tjänstepension, 
bolån, företagsförsäkring är några områden vi 
är expert inom”, fortsätter Fredrik Ståhlberg. 

Söderberg & Partners har fått utmärkelsen 
”Sveriges Nöjdaste Kunder” för nionde året i rad 
av SKI (Svenskt Kvalitetsindex) inom försäkrings-
förmedling.
”Vi ser nyttan av att kunna synas mot alla kun-
der både lokalt samt ut i hela landet och för att 
vi gillar Hagmyren”, säger Fredrik.  
”Det är viktigt för oss att synas i bygden och att 
alla kunder skall känna att vi är engagerade.  
Sedan är det en fin reklamplats, där vi kommer 
synas bra”, avslutar Fredrik Ståhlberg.


