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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Hej på Er!

Vi har kommit en bit in i maj och redan har fem tävlings-
dagar genomförts från premiären under annandag påsk 
till nu i tisdags. Fantastiskt kul då det är tävlingar som är 

det vi jobbar för och ser fram mot och vi fortsätter med 
nästa tävling söndag 16 maj.

Travrestaurangen som drivs av entreprenör Annica Lönn- Frank har 
alltid öppet för lunchgäster under vardagar. Då vi för första gången 
i år arrangerade Lunchtrav tisdag 4 maj, så hade Travrestaurangen 
öppet för första gången under travtävlingar här på Hagmyren under 
2021. Då det är restriktionerna för restauranger överlag som gäller, 
gör detta möjligt för restauranger att ha matgäster och de räknas 
inte som publik vid travtävling.
Jag får många frågor om det samt när och hur vi gör med att 
öppna för publik som inte är matgäster i restaurangen. 

Svaret är att vi följer noggrant de restriktioner som Regeringen och 
Folkhälsomyndigheten sätter och förhoppningen är att offentliga 
tillställningar kan öppna för publik från 17 maj. 
Med det sagt så kan jag inte mer precist i dag säga om det kommer 
bli för exempelvis 50 personer, 500 personer eller inte alls. 
Det kan även om beslut tas att öppna för publik på allmänna 
tillställningar, vara så att lokala restriktioner påverkar hur och vad 
som blir möjligt.
I sporter är resultat viktiga och i rutan här nedanför finner ni 
några mätbara siffror om hur det går för våra aktiva i travsporten 
som är knutna till Arena Hagmyren. 
Vi ser positivt på framtiden och önskar er alla lycka till!

/Mats Sahlén

Det händer på Arena Hagmyren!

Travrestaurangen Arena Hagmyren

After workAfter work
med bl.a Frijoles,med bl.a Frijoles,

Bönburritos Bönburritos 
med avokadocrème,med avokadocrème,
chilirostad majs chilirostad majs 
med chorizo  med chorizo  
och tacopaj.och tacopaj.  

Kvällens drink Paloma. 
Kvällens drink Paloma. (Finns även alkoholfritt alternativ)

(Finns även alkoholfritt alternativ)

FredagFredag  
7 maj7 maj
kl. 17:00-20:00kl. 17:00-20:00

Pris: 200 kr/pers.Pris: 200 kr/pers.

MexikanskMexikansk
buffébuffé

Kl. 18:30 bjuder 

Robert Damberg 

på en musikquiz.

Välkomna att boka på 0650-230 37Välkomna att boka på 0650-230 37

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Pydin blev månadens häst i aprilPydin blev månadens häst i april
Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: Meta Sjödin

Här följer lite fakta kring Hagmyrens 
aktiva som tävlat hittills i år:

Licensinnehavare  
som startat                   55             (52)

Hästar som startat 165           (164)

Hästars starter                 571           (529)

Hästägares starter              342          

Hästägarföreträdare  
som startat                             73             (68)

Tränares segrar    79             

Tränare som segrat   12               

Siffrorna gäller januari-april 2021 
(inom parentes samma period 2020).

Källa: Svensk Travsport

Travsport Hagmyren!

(276)

(56)

(8)



Välkommen till Arena Hagmyren!

Detta nyhetsbrev delas ut via e-post till 
våra medlemmar, kunder och samarbets-
partners. Vill du uppdatera din e-post-
adress, 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

Hej!
Det händer på Arena Hagmyren!

Vi är sporten!

Mats Sahlén har fått några ord med vår nyaste 
styrelsemedlem i Norra Hälsinglands Travsällskap 
och ber honom berätta lite om sig själv.

Hej!
Jag heter Anders Zetterlund, är gift och har fyra 
vuxna barn, nyss fyllt 51 år och varit Hudiksvall
trogen i alla år. 

Vad gäller travet kom jag tidigt in i detta på 
70-talet på grund av att min morfar hade ett stall 
inne på Hagmyren, där travskolan ligger idag.

När det var dags för gymnasiestudier var jag helt 
inne på att söka travskolan i Östersund, men 
riktningen blev åt ett helt annat håll.

Travet har jag aldrig släppt ändå, utan följt det från 
sidan i alla år och tycker Hagmyren har en fin arena 
med stor potential. Nu har jag efter alla år även blivit 

ägare till en häst som heter Teknograbben (vinst i 
debuten 11/4 på Hagmyren och en andra start på 
Bergsåker 27/4, reds anm.)

Jag jobbar sedan några år 
som förvaltningschef för 
plan- och byggkontoret, 
miljökontoret och 
räddningstjänsten 
i Hudiksvalls kommun, 
och tycker att uppdraget 
som styrelsemedlem 
i travsällskapet ska bli 
spännande och intressant.

Vi tackar för intervjun 
och hälsar Anders 
välkommen i gänget!

Hallå där!Hallå där!
Några rader  
om och med  

personer på och runt  
Arena Hagmyren

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

Det händer på Arena Hagmyren!

Nya partners på Arena Hagmyren!
Nu hälsar vi tre företag välkomna med nya fräscha skyltar runt banan.  
Svedbjörks Entreprenad, DAT.se och BMT Fastigheter ser till att synas på banan.

viktiga dagar

tiden...

Ponnytävlingarna
 som skulle hållas  

på Arena Hagmyren
den 9 maj, är nu pga  

rådande pandemi
inställda på initiativ av

 Folkhälsomyndigheten.

Jag heter Extrem Set och är 5 år gammal. 
Min mamma heter Isabelle och min pappa heter Karsk.
Jag är född i Dalarna och har på senare tid bott i Västerbotten,
och då har jag tävlat i Skellefteå, Boden och i Umeå.

Nu har jag flyttat till Hudiksvall och kommer bo i Travskolan, 
på Arena Hagmyren.
Jag kommer att jobba här och hoppas att vi snart kan träffas.

Välkommen att hälsa på mig!

Fredag
28 maj

Elitloppsfredag *
Första

start18:20

Söndag
16 maj

Första
start14:00


