
Vi vill synas mer på Hagmyren, givetvis då Svedbjörks som ingår i Maserfrakt har entreprenaden för anläggningen 
med banskötsel som viktigaste uppgift men också för att trav är kul och ses av många, säger Peter Söderlund på Maserfrakt. 
Vi kommer finnas med under travtävlingar på Hagmyren med egna lopp under året och det gör vi för att vi gillar trav, 
att synas mot publik och aktiva, både på plats och ut i alla medier, fortsätter Peter. 
Vi har barn som håller till i travskolan och som trivs jättebra där. 
Ja Felicia gör just nu praktik där och vi i familjen ser att det passar 
henne perfekt. Jag är som det brukar sägas, allmänt idrottsintresserad.
Trav är trevligt och att se själva loppen är speciellt spännande, 
avslutar Peter Söderlund på Maserfrakt.
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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
 Grand Slam 75 direkt på årspremiären annandag 

påsk! Dags för ny tävlingssäsong och ökat fokus 
direkt då Arena Hagmyrens tävlingssäsong 
rivstartar på annandag påsk. 

På grund av lokala restriktioner och utvecklingen 
av smittspridningen i Norge, finns det en osäkerhet om 

norska travtävlingar kan avgöras som planerat den närmaste 
tiden. Därför uppgraderas våra tävlingar 5 april till Grand 
Slam 75 och vi blir ensamma om att tävla i Sverige och får 
givetvis allt fokus denna dag.
Uppgraderingen innebär också att vi genomför ett lopp till, 
totalt nio, prispengarna höjs så att vi kör sju lopp med 
35 000 kr i första pris (i stället för 20 000 kr - 22 000 kr). 
Första loppet startar lite senare än tänkt, klockan 14:10. 

Dessutom ändras förutsättningarna för de aktiva i 
loppen en aning och några av loppen kommer köras med 
bilstart. 
Det var även tänkt att trav skulle körts i Halmstad under 
annandag påsk men de tävlingarna flyttas till påskafton för 
att täcka upp mot norska Klosterskogen. Alltid detta tråkiga 
virus och även tråkigt för våra norska vänner. 
Ingen publik vid våra travbanor ännu, men det känns ändå 
bra så till vida att vi kan genomföra tävlingar och trygga 
arbeten för så många. Vi kan känna oss stolta i Glada Hudik!
Allt fokus på oss och våra tävlingar på annandagen. 
 

Tack till alla som gör det möjligt och ett särskilt tack till 
Bilmetro och Maserfrakt som finns med oss extra mycket 
under premiären, - det händer på Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!Det händer på Arena Hagmyren!
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GLAD PÅSK!GLAD PÅSK! hälsar Mats Sahlén

PREMIÄR 

på Arena Hagmyren
med ny spelform och ny starttid!

Första start:
5 april kl. 14:10
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Bilmetro gasar på! 
Vi ökar vårt samarbete med Hagmyren då vi tycker det är en bra 
arena för oss att synas på och tillsammans med, säger Anders 
Dahlberg och Erik Fantenberg på Bilmetro. 
Egna travlopp, Bilmetros dag med exponering av fordon, 
skyltning på olika ställen och sätt, samt en bil som visar på vårt 
samarbete även utanför arenan. Den bilen rullar även under 
tävlingarna med funktionärer som följer travloppen från nära 
håll på innerplan. 
Vi gillar trav och har samarbetat med Hagmyren i många år 
och det vill vi gärna fortsätta med då det passar Bilmetro fint, 
avslutar Erik och Anders på Bilmetro.

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

Fullt ös på Travskolan!
På sportlovet v. 10 såg vi en ökning av deltagare 
från tidigare år och den ser ut att hålla i sig då 
vi får nya förfrågningar hela tiden.
Vi ser fler kursdeltagare i alla åldrar från 4 -65 år
vilket känns jätteroligt, säger Matilda Persson 
som är utbildningsansvarig på Travskolan.

Vi tror att möjligheten för den som är anställd 
att använda Friskvårdsbidraget, ökar intresset 
ännu mer.
Just nu är alla kurser fullbokade, men kontakta 
oss gärna så ställer vi dig i kön!
Varmt välkomna till oss på Travskolan!

Vill du också synas hos oss?Vill du också synas hos oss?
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I dessa tider med pandemi och besöksförbud på våra idrottsarenor, ser vi att den digitala publiken följer oss som aldrig förr!
Profilera företaget och era produkter via annonser i våra travprogram och er logotyp eller annan PR på exempelvis täcken, 
vojlock och diverse utrustning hos hästarna, eller varför inte passa på att köpa ett eget lopp med företagets namn?
All marknadsföring i samband med våra tävlingar, syns i tryckt form via programmen hos landets ATG-ombud och digitalt 
via atg.se samt vid våra större dagar nationellt via TV12 och TV4.
Vill ni profilera ert företag runt banan så ser vi till att ni syns med en egen plats på vårt banplank och/eller på andra ytor av 
arenan. Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans till att ert företag får en effektiv och prisvärd marknadsföring hos 
oss på Arena Hagmyren. Vi ses!

Hälsningar Mats, Tommy, Matilda, Kjell och Johanna. Tfn vxl: 0650-54 20 60 - e-post: info@hagmyren.travsport.se - www.hagmyren.se

Anna-Karin Edeborg

Hälsinglands Sparbank fortsätter att satsa! Snart har vi en ny hemsida!
I samarbete med Svensk Travsport 
tar Arena Hagmyren nu fram en ny 
hemsida. Flera av landets banor 
följer detta exempel och med detta  
samarbete kan vi lättare visa bra 
information och fakta som både rör 
oss lokalt och våra kollegor runt om 
i landet. Sidan kommer som tidigare 
givetvis även fortsatt spegla de 
övriga av våra verksamheter som 
pågår på Arena Hagmyren.

Glada Hudiks Ungdomsserie hade premiär 2020.
Sju lopp kördes och som sedan fick en efterföljande final 
med de tolv kuskarna som placerat sig bäst i serien.
Nu är det snart dags för andra säsongen och serien utökas 
till dubbelt så många lopp i grundserien.
Första loppet körs under premiärtävlingarna på annandag 
påsk och finalen avgörs under årsfinalen 17 oktober. 
Bra utbildning och ett bredare idrottsliv är två av sakerna 
som Hälsinglands Sparbank vill skapa och vi finns med på 
Arena Hagmyren för att vi vill satsa på barn och ungdom, 
säger Anna-Karin Edeborg på Hälsinglands Sparbank.


