
Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Nyheter & information
från oss på Arena Hagmyren  

2
2022

TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Välkommen till den 66:e travsäsongen  
på Arena Hagmyren!
Det drar igång söndag 10 april för att gå i mål söndag 30 oktober. 
Där emellan hinner vi med en massa travgodis och redan 18 april 

under annandag påsk ser vi GS75 med rikets huvudtävlingar. Läs mer
i detta brev och gå gärna in på hagmyren.se för mer kött på benen.

Vintern har bjudit på fina träningsförhållanden med isbana och när vi väl tog bort 
snö och is har det gått fort att få sommarförhållanden att träna på vilket är 
glädjande och bra för alla.

Sällan har vi sett så många hästar från Hagmyren till start på V75 som imorgon på 
Bergsåker. Hela 12 hästar, där Hanna Forslin har både Iceland Radio och Xanthis 

Coktail i Silverdivisionen. Jan Ove Olsens Faks Nils och hela fyra hästar ur stall Jan-
Olov Persson gör upp i Kallblodsdivisionen där bland annat Bellfaks kan ta sin tredje 
V75-seger för året. Doctor Doxey Zenz och Mathias Andersson går ut i Guld. 
Rolf Gilljams Mr Birkenstock har fin form, seger i Umeå i förra veckan, och startar 
i Klass II. Glädjande för oss är att även ett andra kallblodslopp lyfts in på kupongen 
vilket gör att två hästar till från stall Persson samt Ängsbrage från Olsens stall startar 
på V75. Ängsbrage som haft en kalasvinter vinner utan galopp!

En spännande lördag sannerligen och även Järvsö Neo (Jan-Olov Persson) med 
Marcus Lilius startar. På Bjerke i Oslo i H.M. Kongens Pokallöp för fyraåringar får 
han möta kriterievinnaren i Sverige, Brenne Odin, och kriterievinnaren i Norge,
Tangen Minto. Elit- som breddsport. Vi ses den 10:e och 18:e och sedan rullar det på!

/Mats Sahlén

Årspremiär för travet 10 april 
Det händer på Arena Hagmyren!

Ring: 0650-54 20 63
Maila: travskolan@hagmyren.travsport.se 
Kolla hemsidan: hagmyren.se Hoppas vi ses!Hoppas vi ses!
Välkommen att kontakta oss för mer info!Välkommen att kontakta oss för mer info!

20 april20 april Gemensam påskkärring-runda!Gemensam påskkärring-runda!

21 april21 april  Käpphästkurs!Käpphästkurs!

22 april22 april  Knattedag med stallmys!Knattedag med stallmys!

25 april25 april  Kampanjkurs Järn, nybörjare
Kampanjkurs Järn, nybörjare

Gå 7 gånger betala för 5!

Påsklovskul på Travskolan!
Påsklovskul på Travskolan!

Första start 14:10 
Fri entré

18 APRIL

Godis till alla barn, 
kom gärna påskklädd!

  Första start 14:00, fri entré!

Det händer på Arena Hagmyren!

Så har vi då en alldeles ny vattenspridare på plats!Så har vi då en alldeles ny vattenspridare på plats!  
Den tar in 15 m3 och ska fördela dessa droppar jämt över travovalen.

”Ett fantastiskt arbetsredskap, mycket bra”, säger banansvarige Alberto Jansson.
Vi tackar Lantmännen Maskin och Maserfrakt för det och den helt unika lackeringen.



Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!Det händer på Arena Hagmyren!
Tävlingsprogram 2022
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Välkommen till Arena Hagmyren - Sport och nöje i Glada Hudik!

Måndag
22

24 okt.
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30 okt.
  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Final 2022 

*= hög tävlingsstandard, **= högre tävlingsstandard, ***= högst tävlingsstandard. Med reservation för ev. ändringar.                               
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Järvsöfaks Minne *
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Trav i världsklass ***
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  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Fredag
9

24 juni
Midsommarafton *

Första
start 12:35

8 maj
Söndag

Heldag
PonnyPonny

ser vi med glädje att vår sprillans 
nya John Deere Gator med 
K-vagnen lövsug rullar ut mot 
anläggningen på Arena Hagmyren.

Ett efterlängtat ekipage som 
arbetsmässigt kommer att förnya 
och förenkla på ett bra sätt 
för vår personal.

I samarbete med 
X-maskiner i Hudiksvall

Unghästlopp med voltträning  
och positionskörning, 

idealtid 2 min/km, 2140 m.

Anmälan senast onsdag 13 april
kl. 10:00

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  
onsdag 13 april kl. 18:00

Vi dukar upp enVi dukar upp en

BBQ-BufféBBQ-Buffé
18 april från kl. 18 april från kl. 12:3012:30

Vill du och ditt företag
också  

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

Titta in eller kontakta oss 
så löser vi det!

Det händer på Arena Hagmyren!

Detta nyhetsbrev

Då är du alltid välkommen att skicka dina 
uppgifter till info@hagmyren.travsport.se

Här tar vi upp en del av allt som händer 
på och runt Arena Hagmyren och hos våra 
samarbetspartners, under den närmaste 
tiden, i såväl stort som smått.
Vill du uppdatera din e-postadress, avsluta 
denna prenumeration, eller har  du något 
intressant  och roligt som händer i just din 
verksamhet, som du vill dela med dig av 
och berätta för  oss andra?

Välkommen till Travrestaurangen!

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.

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


