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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Nytt år - Nya möjligheter!

Då var det snart dags för en ny travsäsong på Hagmyren.  
Vi är inne i februari och travtränarna med personal tränar sina 
adepter för fullt i vårt vintriga landskap. Vintern har bjudit på 
en del riktigt fina framgångar. 

Dubbla segrar på STL i december för Hanna Forslin. Xanthis Coktail 
vann Bronsdivisionens försök på Bergsåker för att sedan bli trea i finalen på 
Solvalla och nu i lördags blev det en andraplats i Silverdivisionen för paret 
uppe i Östersund. Hanna vann även STL-lopp med VästerboFlashDance på 
Romme i mitten av december och de kom in som fyra i STL-försök i lördags.

Jan-Olov Persson och Bellfaks vann övertygande i senaste V75-omgången  
i Östersund och har stortrivts på Bergsåker i vinter. Snöplig målgalopp i  
ledningen näst senast annars har det varit nära full pott i fyra starter.  
Störst för paret, förutom i lördags, var segern i STL-finalen på Romme strax 
innan jul.

Jan Ove Olsen har hittills haft ett par hästar som också trivts särskilt väl 
med vintern. Fjortonårige Faks Nils tuggar på nyttigt. En efterlängtad seger 

som inte många trodde var möjlig togs i Gävle i slutet av oktober. 
Vinnaroddset hos ATG stannade på 124,89, vilken skräll hos spelarna!  
Efter det har Faks Nils startat åtta gånger i tuffa fält och gjort det bra.  
Jan Ove och Faks Nils var nära att lura de andra på V75 i Bollnäs på nyårs-
dagen. Det var riktigt nära men andraplatsen var ändå en fin prestation. 
Jan Oves andra häst jag tänker på är Ängsbrage som bland annat tog en 
överlägsen seger i Ess Express Minne uppe i Umeå på juldagen.

Av många fina prestationer från Hagmyrens aktiva lyfter jag fram även  
Niclas Torstemos Rönningsgutten. Sexåringen har haft sin bästa tid i livet 
denna vinter och intressant är att han verkar gilla lång distans särskilt väl.  
Samtliga fyra segrar från oktober och framåt har tagits över just lång 
distans.

Nytt för i år är också att vi har ett all-time-high i antalet proffstränare på 
Hagmyren med tio personer. Ifjol kom Wiktor Kylin-Blom in i laget och nu 
vid årsskiftet blev så Jenny Wästerhed och Hanna Forslin proffstränare. 

Lycka till allihop! Snart kör vi igång på Glada Hudiks Arena Hagmyren.

/Mats Sahlén

Här följer lite fakta kring Hagmyrens 
aktiva som tävlat 2021:

Licensinnehavare  
som startat                   74             (83)

Hästar som startat 241           (241)

Hästars starter               2143        (2110)

Hästägares starter            1343       

Hästägarföreträdare  
som startat                             99           (108)

Tränares segrar  232             

Tränare som segrat   28               

(Siffror inom parentes gäller 2020).
Källa: Svensk Travsport.

Travsport Hagmyren!

(1320)

(202)

(25)

Pigg 65-åring!
I år fyller Hagmyren 65 år, då första travtävlingarna på land 
i Hudiksvall avgjordes sommaren 1957. Från travprogrammen 
det året kan man bland annat hitta detta.

Aldrig har vi varit starkare!

Erik Holm

Stig Jarle Röste

Caroline Holm

Jan-Olov PerssonJan Ove Olsen Niclas Torstemo

Hanna Forslin

Jenny Wästerhed

Mathias Andersson Wiktor Kylin-Blom

Det händer på Arena Hagmyren!

Välkommen in i A-laget, Hanna och Jenny!

Travrestaurangen Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Mer info kommer... 
Följ oss gärna på Facebook

Dags för AW med musikquiz!Dags för AW med musikquiz!
Fredag 25/2



Välkommen till Arena Hagmyren!

Detta nyhetsbrev  
delas ut via e-post till våra medlemmar, 
kunder och samarbetspartners.  
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

Välkommen till vårens kurser 
som startar den 12 februari!

Unghästlopp med voltträning  
och positionskörning, 

idealtid 2 min/km, 2140 m.

1.25, fri fart sista 500m, 2140 m.
1.35, fri fart sista 500m, 2140 m.
1.45, fri fart sista 500m, 2140 m.
Ponny, 1640 m.

Anmälan senast torsdag 3 februari 
via sms till 0650-54 20 61, eller  

mejla info@hagmyren.travsport.se
 

Skriv lopp, häst och kusk.  
Startavgift 50 kr exkl. moms  

dras via ST:s avräkning.

PROVLOPP  
 lördag 5 februari kl. 11:00

Bygdetrav  
söndag 20 februari 

kl. 11:00
Slädlopp för kallblod, Ponnylopp, Gubb- & Gumlopp!

- Kolbulle, kaffe och saft finns att köpa utomhus på stallbacken -
Mer info om propositioner och anmälan hittar du på hagmyren.se

Årets gala blir digital! 
Se alla nominerade på hagmyren.se

Det händer på Arena Hagmyren!Det händer på Arena Hagmyren!
Tävlingsprogram 2022

Söndag
19

2 okt.

Söndag
1

10 april
Måndag

2

18 april
Torsdag

3

28 april
Tisdag

4

10 maj
Torsdag

5

19 maj
Lördag

7

4 juni

Torsdag
11

14 juli
Tisdag

13

2 aug.
Söndag

14

14 aug.
Söndag

15

21 aug.
Söndag

16

28 aug.
Onsdag

12

20 juli
Söndag

10

3 juli

Söndag
20

9 okt.
Tisdag

21

18 okt.

Välkommen till Arena Hagmyren - Sport och nöje i Glada Hudik!

Måndag
22

24 okt.
Söndag

23

30 okt.
  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Final 2022 

*= hög tävlingsstandard, **= högre tävlingsstandard, ***= högst tävlingsstandard. Med reservation för ev. ändringar.                               

Fredag
27 maj

Mack Clowns Minne *

6

Järvsöfaks Minne *

8

12 juni
Söndag

Söndag
18

18 sept.
Lördag

17

10 sept.

6 aug.
Lördag

Heldag
PonnyPonny

Trav i världsklass ***

Första
start 14:00

Första
start14:45 Första

start14:00

Första
start 14:0014:00Första

startFörsta
start 12:20Första

start17:45Första
start12:2013:45Första

start

Första
start14:00 Första

start 14:00 Första
start12:20 Första

start12:20 11:00Första
start

12:10Första
startFörsta

start 18:30Första
start 18:20Första

start 12:2012:20Första
startFörsta

start12:20Första
start 14:10Första

start 14:00
   Annandag påsk *

  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Fredag
9

24 juni
Midsommarafton *

Första
start 12:35

15 maj
Söndag

Heldag
PonnyPonny

Vill du och ditt företag
också  

ses & synasses & synas
på Arena Hagmyren?på Arena Hagmyren?

Titta in eller kontakta oss 
så löser vi det!


