
Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Nyheter & information
från oss på Arena Hagmyren  

3
2022

TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Midsommarafton!

Äntligen dags för midsommartrav hos oss på 
Arena Hagmyren. Entrén öppnar redan kl. 11, 
kom i tid då vi skall hinna dansa kring stången, 
barnen får glass och vi börjar dagens tävlingar 

med att se på ponnytrav. Vi inviger den nya 
körplanen vid Travskolan och lyssnar på glada 
och somriga musikanter. 

Första loppet med stor häst startar vid halv ett och det 
blir många spännande drabbningar att titta på. 
 

Med försök och final i Hallsta Lotus Lopp, de bästa
varmblodiga stona som gör upp i Hudiksvalls Sommar-
pris och många fler riktigt bra race, så blir det  
en härlig eftermiddag för hela familjen. 

Varmt välkomna!

Det händer på Arena Hagmyren!

Välkommen till Arena Hagmyren! hagmyren.sehagmyren.se

KALLBLODENS VÄRLDSELIT!
KALLBLODENS VÄRLDSELIT!

söndag 3 julisöndag 3 juliJärvsöfaks Minne – Linje 56
Järvsöfaks Minne – Linje 56Sleipners Elitlopp - Järvsöfaks
Sleipners Elitlopp - JärvsöfaksHälsinglands Treåringspris
Hälsinglands TreåringsprisSleipners Fyraåringslopp
Sleipners FyraåringsloppGlada Hudiks Sommarpris 
Glada Hudiks Sommarpris Hagmyrens Fyraåringspris
Hagmyrens Fyraåringspris

Järvsöfaks MinneJärvsöfaks Minne
GB-gubben bjuder GB-gubben bjuder 

barnen på glassbarnen på glass

Full fart hos oss i sommar!Full fart hos oss i sommar!
Fira midsommar 

med oss på Hagmyren!

Dans kring stången
Dans kring stången

Fri parkeringFri parkering

Sång och musik
Sång och musik

Tipsrunda Tipsrunda 
för hela familjenför hela familjen

Gratis program 

Gratis program 

till dagens trav  

till dagens trav  

Utdelning av  
Utdelning av  

Damklubbens 
Damklubbens 

stipendium
stipendium

Vi ses på fredag 24 juni Vi ses på fredag 24 juni Välkomna till en tradition i Glada Hudik!
Välkomna till en tradition i Glada Hudik!

Entrén öppnar kl. 11:00Entrén öppnar kl. 11:00

Första start 13:45Första start 13:45
Picknick i gräset 
Picknick i gräset 

eller boka bord 
eller boka bord 

på restaurangen? 
på restaurangen? 

Tfn: 0650-230 37
Tfn: 0650-230 37

Lördag Lördag 
10 september10 september

med E.J.´s Guldsko och Erik Graléns minnemed E.J.´s Guldsko och Erik Graléns minne
Första start 14:45Första start 14:45

Å lite senare...

V75 i stan!

Fri entré för dig med folkdräkt  
Fri entré för dig med folkdräkt  

och för alla under 18 år.
och för alla under 18 år.

För övriga 100 kr entré 
För övriga 100 kr entré 

som bokas enkelt via Tickster.com
som bokas enkelt via Tickster.com

Ponnykörning 

Ponnykörning 

med Travskolan

med Travskolan

Första start 
Första start 

kl. 12:35kl. 12:35

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Oppgårdsdrängen blev månadens häst i majOppgårdsdrängen blev månadens häst i maj

Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: Matilda Persson



Välkommen till Arena Hagmyren!

PROVLOPP 

Vill du och ditt företag
också  

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

Titta in på en fika 
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?

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

20 juni Ålder: 7-13 år 

Nivå: Viss vana (Järnkursen eller motsvarande)

21 juni Ålder: 7-13 år 

Nivå: Nybörjare - Viss vana (tidigare erfarenhet behövs ej) 

29 juni Ålder: 4-6 år

Nivå: Knatte

Ring: 0650-54 20 63
Maila: travskolan@hagmyren.travsport.se 
Kolla hemsidan: hagmyren.se
Anmäl: travskola.se

Välkommen att kontakta oss för mer info!Välkommen att kontakta oss för mer info!

Hoppas vi ses!Hoppas vi ses!

Välkommen till Travskolan!

DAGLÄGER PÅDAGLÄGER PÅ
TRAVSKOLANTRAVSKOLAN

Onsdag 22 juni
Onsdag 6 juli

Onsdag 27 juli
Första start kl. 18:10

Ponny, 1640 m
2-åringslopp
1,25, 2140 m
1, 35, fri fart sista 500 m. 2140 m
1, 45, fri fart sista 500 m. 2140 m

Anmälan senast kl. 10:00 samma dag.
Sms: 0650-54 20 61  
eller mejl: info@hagmyren.travsport.se
Skriv lopp, häst och kusk.

Startavgift 100 kr inkl. moms dras via 
ST:s avräkning.

Välkomna 
hälsar Hästägareföreningen!

Vi hälsar våra samarbetspartners T Bodell Bygg AB 
och Brandcode välkomna till Arena Hagmyren!
T Bodell Bygg AB gör just nu om lokalen under travrestaurangen  
och Brandcode är leverantör av vår arenareklam.

HH

T. BODELL BYGG AB 

-Din snickare i Hudiksvall! 

INVIGNINGS-RACETINVIGNINGS-RACET
Två dagar Folkrace på Arena Hagmyren!Två dagar Folkrace på Arena Hagmyren!

lördag - söndag lördag - söndag 
18 och 19 juni18 och 19 juni
Starttid Lördag kl. 10:00, Söndag kl. 09:00


