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Välkommen till Arena Hagmyren!

De första 10,5 månaderna under 2022 har inneburit att vi nu 
efter pandemin tar ett rejält kliv över till att vara en multi- 
arena. Det känns verkligen som att det inte går att tveka inför 
att kalla oss Arena Hagmyren. Travsporten skall givetvis alltid 

stå i främsta rummet med kompletterande verksamheter som 
tillägg. Dryga tjoget dagar med travtävlingar för stora som små 

hästar är basen. Men vad gör vi med anläggningen de andra 340 dagarna? 
Jo självklart skall den användas för träning och några stallar finns för våra 
hästar att bo i, men på och runt arenan händer mycket mer!

Arena Hagmyren fortsätter under vintern med ny restauratör från den 1/12. 
Vi välkomnar Hanna, Johan och Micke med personal och säger stort tack till 
Annika Lönn- Frank för åren tillsammans, då hon nu valt att avsluta hos oss.  
Mycket trevligt att luncherna fortsätter som vanligt på vardagar, och att vi 
tillsammans jobbar för en levande arena. Det gör vi även tillsammans med 
Hagmyrens Hästshop, Stina och Daniel i butiken på stallbacken och SMK 
Hälsinge som just nu i full fart planerar för fler motortävlingar. Det blir ända 
upp till SM-status på tävlingar till sommaren vilket borgar för stort intresse. 
JP Kiropraktik med Johan finns från och med denna vecka på plats hos oss 

på arenan, Gnyfari Islandshästförening, hovslagare Tommy och Hudiksvalls 
Brukshundklubb är några till som flyttar in och helt eller delvis ligger under 
paraply Arena Hagmyren.

Travskolan har bland annat fått närhet till en för året färsk belyst rid/kör-
plan som är viktig för verksamheten. Vi ser att elevantalet stadigt ökar och 
enheten har nu blivit en viktig plantskola för nya licenstagare, men även 
till nya hästskötare. Travskolan hälsar oss välkomna att träffa tomten med 
öppet hus lördag 10/12 kl 16-19. Fri entré och ingen föranmälan behövs. 

Våra aktiva fortsätter såklart att tävla och våra segerrikaste kuskar är i 
nämnd ordning Mats Djuse, Marcus Lilius, Jan Ove Olsen, Jan-Olov Persson 
samt Hanna Forslin. Mats ligger just nu på fjärde plats i landet med 188 
segrar. Topp fem i intränade prispengar bland våra tränare hittar vi i nämnd 
ordning Jan-Olov Persson, Jan Ove Olsen, Hanna Forslin, Niclas Torstemo 
samt Wiktor Kylin-Blom. Jan-Olov ligger just nu på nionde plats i Sverige 
med 12,8 Mkr. Alla våra bästa aktiva under året kommer att hyllas vid vår 
travgala som planeras gå av stapeln lördagen 28 januari.

Stort Tack till alla er som deltar i att göra vår arena mer levande och var 
rädda om varandra så ses vi snart!
/Mats Sahlén

Travrestaurangen Arena Hagmyren

Det händer på Arena Hagmyren!

Lördag 
26/11Save the date!Save the date!

Lördag den 26/11 avslutar jag min tid på Hagmyrens travrestauranger. 

Det gör vi med en riktig rockrökare och välkomnar The Yankees på scenen.

17:30 bjuder vi in till mingel i Arenabaren
där travet (V75) visas på monitorerna.

Dags förDags för
avslutningsparty!avslutningsparty!  

Baren är öppen 
och matbiljetter 
finns att köpa. 

19:00 går vi en 
trappa upp och 
där serveras en 
BBQ-buffé med 
heta korvar,
marinerad kyckling 
samt karré, potatis-
gratäng, kalla såser 
och sallader. 

Till kaffet dukar vi 
fram en dessertbuffé. 

För hela kalaset med både mat och musik betalar du endast 375 kr/person.För hela kalaset med både mat och musik betalar du endast 375 kr/person.

Boka bord på 0650-230 37 eller 070-321 13 64Boka bord på 0650-230 37 eller 070-321 13 64

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Det händer på Arena Hagmyren

Ny ägare på
Arena Hagmyrens

restaurang 
från 1 december!

      Lunch
 11:00-14:00      105:-

      Hantverkslunch
      09:30-11:00        95:-

Arenarestaurangen

Samma härliga personal 
och goda lunch!

Varmt välkomna!



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.

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Stjärnblomster blev månadens häst i oktoberStjärnblomster blev månadens häst i oktober

Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: Matilda Persson

Det händer på Arena Hagmyren!Det händer på Arena Hagmyren!
Tävlingsprogram 2023

Söndag
10

9 juli
Lördag

12

29 juli
Onsdag

15

23 aug.
Tisdag

11

18 juli
Söndag

9

2 juli

Välkommen till Arena Hagmyren - Sport och nöje i Glada Hudik!*= hög tävlingsstandard, **= högre tävlingsstandard, ***= högst tävlingsstandard. Med reservation för ev. ändringar.                               

Kallblodens dag * Trav i världsklass ***

Första
start 12:20

Söndag
16

3 sept.

Första
start 14:00

Söndag
17

10 sept.

Första
start 11:00

Tisdag
14

15 aug.

Första
start 12:20

Tisdag
13

8 aug.

Första
start 14:45Första

start12:20Första
start13:4513:45Första

start

Tisdag
18

19 sept.

Första
start12:20

Tisdag
19

3 okt.

Första
start 12:20

Söndag
20

15 okt.

Första
start13:45

Lördag
21

28 okt.
Final 2023 

Första
start11:10

Måndag
7

5 juni
Första

start 12:20

Fredag
26 maj
Roger N Olssons

 Minne *

6

Första
start 18:20

11 maj
Torsdag

5

Första
start 12:20

Måndag
4

1 maj

13:45Första
start

Söndag
3

23 april
Första

start11:10

Lördag
1

1 april
Första

start 11:10

10 april
Måndag

2

Första
start 12:20
   Annandag påsk

Fredag
8

23 juni
Midsommarafton *

Första
start 12:35 17:45Första

start

SnartSnart
bestämsbestäms

våra våra 
Ponnydagar Ponnydagar 

2023!2023!

SnartSnart
bestämsbestäms

våra våra 
Ponnydagar Ponnydagar 

2023!2023!

Höstkampen *

  Information om  
aktuell tävlingsdag 

hittar du på travsport.se

  Information om  
aktuell tävlingsdag 

hittar du på travsport.se

   Vårkampen *

Nu är nästa års travdagar bokade! Vi längtar redan...
Ponnydagarna bestäms innan jul.

Vi planerar förVi planerar för

20232023
Vill du också  
ses && synas 

på Arena Hagmyren?

Välkommen hit på en kopp kaffe, eller slå en signal 
redan idag, så hittar vi en bra lösning som passar
 just dej och din verksamhet!

-Välkommen i gänget!
Vi välkomnar två av våra nya samarbetspartners

Fiberstaden och Mäklarhuset till oss på Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Välkommen till Hagmyrens travskola

Vi har hört rykten om att tomten kommer på besök Vi har hört rykten om att tomten kommer på besök 
till Hagmyren för att ta emot allas önskelistor inför julen...till Hagmyren för att ta emot allas önskelistor inför julen...

Fri entré - ingen föranmälanFri entré - ingen föranmälan

Öppet hus 
på travskolan!

Vi bjuder på  
glögg och pepparkakor och ponnysarna står redo 

för att bli borstade 
och klappade.

Lördagen den 10/12 kl 16:00-19:00 Lördagen den 10/12 kl 16:00-19:00 
kommer tomten att sitta i skogen bakom travskolan. kommer tomten att sitta i skogen bakom travskolan. 

Stigen dit är upplyst av marschaller och lyktorStigen dit är upplyst av marschaller och lyktor

Tomten på travet!Tomten på travet!

Vi kör ponnyridning 
Vi kör ponnyridning 

 och ponnykörning  
 och ponnykörning  

på körplanen!
på körplanen!

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Fiberstaden

Det händer på Arena Hagmyren!

Tfn vxl: 0650-54 20 60 
e-post: info@hagmyren.travsport.se


