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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
 Vi börjar detta brev med lite historia;  

Innan travbanan i Hudiksvalls norra delar byggdes  
i mitten av 1950-talet var man hänvisad till isar när det 
skulle tävlas. Ja det fanns landbanor en bit härifrån 
tidigare än så. Exempelvis Bergsåker i Sundsvall som 

startade 1932 och i Gävle körde man sina första 
tävlingar på land 1938. Men de flesta travbanor i landet precis som 
Hagmyren kom till under 50-talet. Dessförinnan var det mycket trav 
på is som gällde. Det var helt enkelt den bästa tiden på året för att 
kunna hitta stora plana ytor och man slapp bereda mark för en mer 
permanent lösning. Lite snöskottning blev det nog allt, på Riddar-
fjärden i Stockholm, på Lillfjärden i Hudiksvall, ja det fanns många 
isar på sjöar, älvar och vikar som nyttjades för tävling och träning 
med häst. Men den möjligheten försvann ju varje vår och blev 
sedan inte möjlig förrän oftast in på ett nytt år. Isarna kunde förstås 
vara vanskliga förr precis som nu. Januari och februari var den 
bästa tiden på året att tävla i. De är oftast de kallaste månaderna 
och då isarna oftast blir som tjockast och säkrast.
Landbanorna har förstås inneburit att travsporten har fått grund 
att utvecklas. Det kan tränas hästar och tävlingar kan köras året 
runt. Säkrare har det såklart också blivit att slippa vara nervös när 

landvatten stiger ovanpå isen, det knakar och spricker och någon 
går ner sig. Det är också omöjligt att få till doserade kurvor och 
med de farter hästar springer med idag så är det svårt att få till 
kurvor långa nog för att det skall kännas tryggt. 

Runt Hagmyren 2021 denna säsong ser det i stora drag ut så här: 
Ideella föreningen Norra Hälsinglands Travsällskap driver  
Hagmyrens Travbana och de två- och fyrbenta som faller under 
föreningen bor i Hudiksvalls, Nordanstigs och halva Ljusdals  
kommuner. Det finns idag i regionen cirka 420 hästar i ålder för att 
tävla. Drygt hundra personer finns med licens att träna och tävla.  
 

Dessutom har vi ett stort antal föl, fölston, hästägare, hästskötare,  
uppfödare och så vidare. Därtill skall också såklart alla inom  
ponnytravsporten med hästar, barn, ungdomar och föräldrar läggas 
till den stora skara som sysslar med sporten stor del av sin vakna tid 
på dygnet. Kort sagt så är hästsporten ett stort intresse för massor 
av människor inom vår region. 
Med det sagt så hälsar vi våren och så fort det är möjligt även  
publiken, varmt välkommen till oss.
 
Mats Sahlén, 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

Kom ihåg att använda 

 
när du går kurs på Travskolan!

Alberto Jansson som jobbar åt 
Svedbjörks Entreprenad och sköter 
underhållet av travbanan, berättar att 
han även samarbetar en del med Solvalla 
och på så vis drar vi nytta av varandra 
och hjälper till åt båda håll när det 
behövs. Alberto berättar att han vid den 
senaste svängen ner till Stockholm även 
fick göra ett  besök hos Stig H på Stora 
Alby. Bland alla hästar på anläggningen 
var det roligt att se och träffa en herre 
som samlat ihop nästan 38 miljoner 
kronor på vinnarkontot!
-Victory Tilly hälsar! 
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Friskvårdsbidraget
Friskvårdsbidraget

Så fungerar friskvårdsbidraget:

Som anställd väljer du ut den tränings-
form du helst vill ägna dig åt, och så 
betalar arbetsgivaren hela eller delar 
av kostnaden upp till ett visst belopp.
Du blir friskare och slipper hål i plån-
boken.

 Arbetsgivaren kan i sin tur göra avdrag 
för det hela, så det blir en god affär 
för alla.
Hur mycket får man i friskvårdsbidrag?
-Hur stort friskvårdsbidraget är 
varierar mellan avtalsområden och
 företag, men maxbeloppet är 5 000 kr.

Kolla med din arbetsgivare vad som 
gäller för just dig.

VälkommenVälkommen

till en kurs på Travskolan! 
till en kurs på Travskolan! 

-Här kan du nyttja 
-Här kan du nyttja 

ditt friskvårdsbidrag!
ditt friskvårdsbidrag!



Välkommen till Arena Hagmyren!

Många företag väljer att ses och synas 
på Arena Hagmyren, som man vet är en 
spännande marknadsplats med många 
möjligheter till möten mellan människor
– Ta chansen, du får också plats!  

Från 1 januari 2021 har vi en ny sälj-
organisation. Vår tidigare säljare Tord 
Amré har gått vidare till nya utmaningar 
och vi önskar honom lycka till och tackar 
för den tid som varit. 

Vi ser fram emot ett lyckat samarbete 
med dig för skräddarsydda arrangemang 
och marknadsföring av ditt företag, såväl 
på våra travdagar som vid andra events 
under året.

Har du frågor och funderingar, eller 
kanske egna idéer om hur du vill synas 
här på Arena Hagmyren, så är du alltid 
välkommen att kontakta oss.

Mats Sahlén, travbanechef
Tommy Svensson, PR & administration 
Matilda Persson, travskoleansvarig

Tfn (vxl): 0650-54 20 60
e-post: info@hagmyren.travsport.se
 

Vi ses!

Det kommer under 2021 att ske en del förändringar ang. flera typer av inträdeskort på 
landets travbanor. Som aktiv inom sporten kommer man att kunna ansöka om årets kort via 
Sportsystemet hos Svensk Travsport, (ST) som både utfärdar och hanterar kortet.  
ST hoppas vara klara med detta under första kvartalet 2021, under tiden gäller 2020 års kort 
från respektive bana, dock längst till 30/6 2021. 
 

Under rådande omständigheter med Covid -19 så får vi ju inte släppa in publik/hästägare på 
arenan oavsett kort eller ej, men vi hoppas som alla andra att pandemin försvinner och att vi 
alla snart kan ses och trivas bland våra två- och fyrbenta vänner. Ansvariga från ST kommer 
ut med information om 2021 års kort till alla berörda hästägare, delägare, uppfödare,  
personal, funktionär etc. så fort det är möjligt. 

Vilkoren för dig som samarbetspartner/kund på Arena Hagmyren styrs av de restriktioner 
och regler som Folkhälsomyndigheten (FHM) bestämmer i samråd med regeringen.  
Vid frågor och funderingar så är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.

ÅRSKORT PÅ TRAVET

VårVår
påsktallrikpåsktallrik
Två sorters sill
Cheesecake med lax och gräslök
Citrus- och örtmarinerad kycklingfilé
Prästostpaj
Rökt hjort
Pepparsalami
Ädelostcrème
Vårsallad

  Ring och beställ på tfn Ring och beställ på tfn 0650-230 37 0650-230 37 
senast 29/3senast 29/3

 

60 kr60 kr

Påskpussar  Lakritskola Jordnötsruta  Polkabräck Marsipanägg

Vår hemgjorda
Vår hemgjordaGottelådaGottelåda  innehåller:

innehåller:

Travrestaurangen Arena Hagmyren!
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Påsk på  Påsk på  
Travrestaurangen!Travrestaurangen!  

Glad Påsk!Glad Påsk!
önskar Annica  önskar Annica  
med personalmed personal

175 kr175 kr
för utkörning +50 kr.

 

Tävla och vinn ett påskägg!
Tävla och vinn ett påskägg!

Kom till oss på lunch-quiz tisdag 30/3  

och ta chansen att vinna 

ett välfyllt påskägg! Vi ser Arena Hagmyren som en bra 
plats att synas på då många av våra 
nya och gamla kunder gillar trav!

HSP Gripen har all sin tillverkning i 
Hudiksvall. HSP Gripen tillverkas med 
den senaste tekniken för att kunna 
producera gripar med absolut högsta 
kvalitet. 

Vi ligger steget före våra konkurrenter, 
både vad det gäller produkter 
och ambitioner. 

Vi ger dig inte bara det du förväntar 
dig, vi möter också dina behov och 
utmaningar i framtiden. 
Läs mer på www.hsp.se

Välkommen att kontakta 
Arena Hagmyren!

Vill du också Vill du också 
synas synas 

hos oss?hos oss?


