
Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Nyheter & information
från oss på Arena Hagmyren  

4
2022

TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
V75 i stan!

Årets sportsliga höjdpunkt närmar sig. Lördag den 10 
september är det dags för V75 med yppersta eliten på 
plats. Vi får då se vem som får guld i SM för kall-
blodiga ston. Åttaåriga Stjärnblomster får just nu gälla 

som favorit då hon visat att hon är bäst i landet och hon 
har sänkt det svenska rekordet över medeldistans voltstart 

i de två senaste starterna. Det blir spännande att se då Stjärn-
blomster på lördag startar i öppna SM, dvs hon möter de allra bästa 
killarna. Givetvis blir det extremt tufft att slå bl.a. Månlykke A.M.
E.J.´s Guldsko med delar av eliten varmblod kommer, hoppas jag, 
bjuda på en ordentlig fartfest då det tävlas över kort distans. 
Det kommer bli toppsport hela lördagen så vik dagen för Arena 
Hagmyren.
Det tävlas torsdag och fredag denna vecka på Bjerke travbana i Oslo 
och det körs försökslopp till Kriteriet och Derbyt för både varmblod 
och kallblod. Hela tio kallblod från Hagmyren ställer upp och det 

finns goda förhoppningar att ett antal av dem kvalificerar sig för 
final. Stort grattis till segrarna på Dannero säger vi till Lannem Stella 
som vann Kriteriestoet och Brolin som vann Kriteriet. 
De ligger bra till att gå till norska finaler och vi önskar stort lycka till 
och det gör vi även till Eskils Stjerna, B.W.Ojj, Dunungen, Envis, 
Re Finans, Blomsterprinsen, Järvsö Neo och Wilda Leffe.
Det är många hästar till start från Hagmyren just nu. Fem av dem 
startar i SM på lördag uppe i Sundsvall. Förutom Stjärnblomster ser 
vi Järvsöodin, Pydin, Oppgårdsdrängen och B.W.Rune. 
Sedan ser vi Mizai på V75, Iceland Radio i Diamantstoet samt Sol 
Storm i Provinskampen. 
Ett axplock var detta och som ni ser är det i yppersta eliten de finns 
med, otroligt spännande att följa.
Vi laddar även med travtävlingar på Arena Hagmyren denna söndag 
och sedan är det då dags för V75 10 september.
 

Varmt välkomna!

Lördag Lördag 
10 september10 september

med E.J.´s Guldsko och Erik Graléns minneÄntligen STL & V75 i stan!

ERBJUDER SPEL

Det händer på Arena Hagmyren!hagmyren.se hagmyren.se

Välkomna till årets största travfest

i Glada Hudik!

Köp din biljett enkelt via tickster.com redan idag!

Första start 14:45

Första start 14:45

Entré inkl. travprogram 200 kr • Grindarna öppnar 12:45 • Fri parkering • Gratis anslutningsbuss 

Åk gratis 

anslutningsbuss 

från Resecentrum 

till Hagmyren!

ATG:s 

spelvärdar 

hjälper dig 

att spela

digitalt!

Vill du 
boka bord i  

restaurangen? 
Ring 

0650-230 37

Mer info på hagmyren.se och tfn 0650-54 20 60

Välkommen till Arena Hagmyren!

Fri entré 
för dig med 

ST´s årskort och 
för dig under 

18 år!



Välkommen till 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-post-
adress, 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.

Det händer på Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

 

 
  

Anmälan:  Sista anmälningsdag 4 september, via sms till Linette på 070-331 48 66 samt inbetalning enligt nedan. 
   Ange i sms: hästens namn, visare/kusk, om hästen är till salu samt mailadress för programutskick.  
   Amälan är bindande, ingen efteranmälan.

Kostnad:    300:- Krav på medlemskap i Sleipner för hästens ägare. 
   Betalning till Sleipner Hudiksvall vid anmälan BG 5615-7803.
     Är du inte medlem? Välkommen till Sleipners hemsida - Kallblodstravaren.se
 
   Genom att skicka in anmälan godkänner du att
   • Bilder, delpoäng och totalpoäng på ovanstående häst får publiceras på sociala medier efter deltagandet.
   • Bedömningsprotokollet är ägarens egendom.

Mer info om unghästvisning: Unghästvisningar (kallblodstravaren.se)
                    För 2-åriga kallblod är detta kval till landsfinal på Wången 22-23 oktober.

Program:   Skickas ut via hemsida, facebook och mail till anmälda hästar efter anmälningstidens utgång. 

Inbjudan till Unghästutställning på Arena Hagmyren

Välkomna önskar Sleipner Hudiksvall!

Datum: Söndag 25 september 2022

Tid:        Sekretariatet öppnar 8:30.  
               Körprov för tvååringarna           
               börjar 9:30.
               Därefter visning av ett- 
               åringar och sedan tvååringar.
 
Plats:     Hagmyrens travbana, 
               stallbacken bakom stall 10.

Starta hösten på Travskolan!

Testa vår nya körplan!
Testa vår nya körplan!

Ny belyst inhägnad

körplan 70 x 50 m.

finns att hyra!

Dags för Prova på-kurs!Dags för Prova på-kurs!
Gå 7 gånger – betala för 5

Onsdagar 14/9 – 26/10 1495:-

För anmälan / bokning:För anmälan / bokning:
Ring: 0650-54 20 63 - Maila: travskolan@hagmyren.travsport.se 

HöstracetHöstracet
Folkrace på Arena Hagmyren!Folkrace på Arena Hagmyren!

lördag 24 september start kl. 10:00lördag 24 september start kl. 10:00


