
Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!
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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G
Den blomstertid nu kommer

Vi är inne i juni månad. Det är dags för skolavslutningar 
med traditionell sång. Solen står som allra högst på 
himlen. Växter, djur, barn och alla vi andra skiner ikapp. 
Arrangemang får börja välkomna publik. 

Jo nog är det blomstertid alltid och Arena Hagmyrens trav-
tävlingar på midsommarafton blir årets första dag med publik. 
500 personer sittande utomhus tar vi in och bokning av dessa görs 
via tickster.com (läs gärna mer på hagmyren.se). Möjligheten att 
boka plats i restaurangen finns och det gör man till Annica Lönn-
Frank på tfn 0650-230 37. 
Samtliga platser under midsommarafton kostar 100 kr (travprogram 
ingår) och då får man se fin travsport med Glada Hudik-loppet, 
Hallsta Lotus lopp, Faksen J:r - DubbelCupen, Just Indeed’s 
montélopp, Sleipners Fyraåringslopp, I Långa Loppet med flera lopp, 

så det blir totalt elva sköna race. 
Restaurangen är även öppen för dagens lunch alla vardagar, 
så även vid våra lunchtävlingar 8 juni och vid kvällstävlingarna 
16 juni. Hur det blir från 1 juli avvaktar vi lite med men nog är 
känslan just nu att vi kan erbjuda en större mängd människor att se 
trav live. Bland andra travdagar arrangerar vi huvudtävlingar tisdag 
kväll 6 juli och årets största dag är alltid V75/STL som i år avgörs 
lördag 31 juli. Spännande blomstertid!
” Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Nu nalkas ljuvlig sommar då gräs och gröda gror.
Den blida solen väcker allt det som varit dött.
Den allt med grönska täcker, och allt blir återfött.”
Den blomstertid nu kommer – text Israel Kolmodin

/Mats Sahlén

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Tekno Viking blev månadens häst i majTekno Viking blev månadens häst i maj
Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: Matilda Persson

Välkommen in på travskola.se eller kontakta oss oss för mer information! • 0650 - 54 20 63 • travskolan@hagmyren.travsport.se

Full fart på Arena Hagmyren!
I samarbete med Bilmetro har vi nu nya hästkrafter på banan.

Travrestaurangen Arena Hagmyren!

After work från 17:00After work från 17:00
Italiensk aftonItaliensk afton

Italiensk  buffé med bl. a Tortellini med ricottatäcke, Pepparsalami,  
Pizza bianco med lufttorkad skinka, melon och fetasallad, 

mozarella och körsbärstomatspett m.m.

Kl. 18:30 kommer Conny Payne och bjuder på en musikquiz!
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Pris: 225 kr/person Välkomna att boka på 0650-230 37 eller 070-321 13 64Pris: 225 kr/person Välkomna att boka på 0650-230 37 eller 070-321 13 64



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

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

Det händer på Arena Hagmyren!

viktiga dagar

tiden...

Jag heter Wiktor Kylin-Blom, och är 31 år. Jag är i start-
groparna för att ta ut min proffstränarlicens och därför 
kommer här lite information om mig. 

Jag växte upp i Bäcklösen utanför Tierp. Min pappa är 
amatörtränare och har alltid haft hästar på gården, 
mestadels kallblod. Jag har varit i stallet hela mitt liv 
och gick gymnasiet på Wången. 

Efter skolan jobbade jag hos Jim Oscarsson följt av Erik 
Lindegren. De senaste åtta åren har jag varit hos Jan 
Olov Persson där jag haft hand om unghästarna.

En av de absolut mest betydelsefulla segrarna jag haft 
var när jag 2019 vann Kallblodskriteriet med Bäcklös 
Uriel. Det blev en riktig familjeseger då hästen är 
uppfödd hemma hos pappa, lillebror Oskar körde 
försöket och jag körde till vinst i finalen. 

I december 2020 köpte jag och sambon Johanna 
Karlsson gård i Sunnån strax norr om Hudiksvall. 

Vi har för tillfället ett 20-tal 
hästar på gården varav 
8 st ettåringar. 

Planen är att jag inom en 
snar framtid ska ta ut min 
proffstränarlicens och att 
vi tillsammans ska driva en 
tränarverksamhet här på 
gården.

Ni är alla välkomna att 
kontakta mig eller komma 
och hälsa på för att få höra 
mer om oss och vad vi kan 
ha att erbjuda. 

Hästägarföreningen tackar för pratstunden och önskar 
Viktor och Johanna lycka till med gården, verksamheten 
och fortsatta framgångar!

Det händer på Arena Hagmyren!

Vi är sporten!

Hallå där!Hallå där!
Några rader  
om och med  

personer på och runt  
Arena Hagmyren

Foto: Meta Sjödin

Vi välkomnar Granngården 
som nu utökar sitt samarbete med 
oss på Arena Hagmyren genom ett 
nytt avtal för sin marknadsföring.

Vi ser stora fördelar med att synas 
på Arena Hagmyren, där vi vet att 
många av våra kunder finns. 

Då vi dessutom nu ökar sortimentet 
så att det ska passa ännu fler, så vill 
vi förstås synas så bra som möjligt, 
därför väljer vi Arena Hagmyren, 
säger Hanna Glantz från butiken i 
Hudiksvall.

500 sittplatser utomhus finns nu att boka på tickster.com (mer info på hagmyren.se)
Det går också att boka plats i Travrestaurangen, det gör ni med Annica Lönn-Frank 
på tfn 0650-230 37. Välkomna till en Glad midsommar!

Publik på midsommarafton! Publik på midsommarafton! 
Ni är välkomna till vårt midsommartrav 25 juni!Ni är välkomna till vårt midsommartrav 25 juni!

Hästägareföreningen 
meddelar att provloppsverksamheten 
är igång. Första passet kördes i onsdags 
och andra passet körs nu på onsdag 
kväll 9 juni.

(mer info på hagmyren.se)

Asfaltering av motorbanan på innerplan 
startar senare i sommar på utvalda 
partier. Första tävlingen på barmark 
planeras för fullt redan.

(mer info på smkhalsinge.se)

Svensk Travsport jobbar just nu med att digitalisera entrékort för 
aktiva, hästägare m fl. 
Den nya, digitala lösningen kommer preliminärt vara klar att tas 

i bruk till sommaren/hösten 2021. Du som har ett fysiskt entrékort med klisterlapp för 2020 
kan fortsätta använda det fram till 2021-12-31. Observera att restriktioner p g a covid-19 
fortfarande gäller, håll dig uppdaterad om dessa på travsport.se. Vi informerar självklart då 
den nya, digitala kortlösningen är på plats och redo att börja användas.

Entrékort 2021Info från SMK Hälsinge 

Tisdag
8 juni

Första
start12:20

Onsdag
16 juni
Första

start17:45

Fredag
25 juni
Första

start13:45


