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V75®, sol, bad, glass och en 
helt underbar sommar!
Just nu är det mycket varmt i Glada Hudik. 
Stränderna har många glada besökare som 

njuter av sol och bad. Barnens glada rop låter 
ikapp med alla plask. Glassen smälter så himla fort, det 
gäller att avnjuta den med särskild anpassad hastighet 
för att slippa kladdigt rinn.
Ja tiden den går som sagt fort när man har roligt.  
Nyss var det midsommar och nu står det inte på förrän 
vår årligen återkommande V75-dag skall avnjutas. 
Lördag 31 juli är det nämligen dags och dit är det 
endast ett par veckor. Dagen då eliten möts och vi får 

avnjuta fin travsport tillsammans och återigen kan se 
travets giganter göra upp om segrarna i exempelvis 
Hagmyrens klassiska lopp E.J.s Guldsko, Stig Engbergs 
lopp, Stig H:s lopp och Erik Graléns Minne.
I skrivande stund (onsdag 14 juli) tar vi maximalt in 600 
personer i publik, utöver de som besöker vår restaurang 
vilka räknas för sig. Vill man vara säker på en plats i 
publiken den sista juli så gäller det att boka sin biljett på 
tickster.com snarast. Precis som att äta glass under den 
stekheta julisolen, skyndsamt så den inte rinner en ur 
händerna. 
Välkomna till en fantastisk dag på Arena Hagmyren
och fortsatt trevlig sommar!

/Mats Sahlén

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

Det händer på Arena Hagmyren!
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Äntligen V75

Travrestaurangen 

serverar en tre-rätters meny.

Bordsbokning 0650-230 37.

Korv, glass, läsk, öl och hamburgare 

i Lönnkrogen och i kiosken!

Första start 14:45
Lördag 31 juli Trav 

i
världsklass!

Inträdet betalar du 
enkelt via tickster.com 

Stig Engbergs lopp - E.J.s Guldsko - Stig H:s lopp - Erik Graléns Minne
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Välkommen till Arena Hagmyren!

Detta nyhetsbrev delas ut via e-post till våra 
medlemmar, kunder och samarbetspartners. 
Vill du uppdatera din e-postadress, 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

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Oppgårdsdrängen blev månadens häst i juniOppgårdsdrängen blev månadens häst i juni

Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: META SJÖDIN

Hej Lukas! Välkommen till Glada Hudik 
och berätta lite om dig själv!

– Jag är 31 år, uppvuxen i Ljusdal där det var trav 
och hästar genom pappa och farfar. 
Förutom ponnytrav spelade jag även bandy och när 
jag kom in på bandygymnasiet blev det en paus från 
travet. Jag flyttade efter gymnasiet till Stockholm 
och där kom intresset tillbaka efter ett Solvalla-
besök...
Då jag inte hade några direkta travkontakter i 
Stockholm blev det Solvalla Travskola där jag tog 
licens och första loppet körde jag med B.B.S.Gnidde 
2011.

Mina största ögonblick som kusk? 
Jag vill lyfta tre höjdare: När jag vann Amatörbästen 
på Solvalla annandag jul 2018 med No Comment. 
Segern på V75 under Sundsvall Open Trot-dagen 
i Bergsåkers Stora Amatörpris 2019 med Empire 
Garbo. Och så förstås i fjol när jag i februari, innan 
pandemin, fick åka till Florida med farsan för 
Amatör-VM. Jag fick bland annat köra passgångare! 

Jag har förmånen att få jobba heltid med min hobby 
och har lite olika delar som gör det mycket 
variationsrikt.Bland annat har jag personalansvar 
och en del administrativt hos Mattias Djuse, 

jag är säljare av annonser på Sulkysport och sedan 
jobbar jag åt International Stallion HB med avels-
hingstbiten.
– Jag har kört närmare 600 lopp och vunnit 40. 
Det är grymt kul att köra lopp och jag kör så mycket 
jag bara får.
– Nu har familjen, sambo Malin och dottern Agnes, 
6 månader, flyttat till Hudiksvall och det känns helt 
rätt. Malin kommer härifrån och det är inte långt 
till Ljusdal där jag har mina rötter. Jag har kontoret 
hemma och trivs fantastiskt.

– Framtidsdrömmen är väl att en av de hästar jag 
föder upp tillsammans med pappa ”går hela vägen” 
till vinnarcirkeln. Jag har bland annat två tvååringar 
som vi jobbar med för att förverkliga den drömmen.

Tack Lukas, välkommen till Hudik och lycka till!

Det händer på Arena Hagmyren!

Vi är sporten!

Hallå där!Hallå där!
Några rader  
om och med  

personer på och runt  
Arena Hagmyren

No Comment och Lukas Svedin vann ”Amatörbästen 2018” på Solvalla.No Comment och Lukas Svedin vann ”Amatörbästen 2018” på Solvalla.
Foto: Mia Törnberg.Foto: Mia Törnberg.

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

Kursstarter från Nybörjare till Avancerad

Start i höst! - Välj den nivå som passar dej!
Start i höst!

Nu har vi börjat använda boknings- och 
betaltjänsten Tickster för våra events på Arena 
Hagmyren. Det har tagits emot på ett bra sätt 
av våra besökare, som i flera fall tycker att det 
känns bra att veta att man har sin plats bokad 
och betald när man kommer hit och slipper så 
mycket köer för att betala inträde. Alla nyheter 
har en inkörningsperiod och visst finns det alltid 
de som tycker att det var bättre förr, men när 
man lärt sig och är trygg med finesserna så ser 
man ofta fördelarna med tekniken komma 
smygande, säger Mats Sahlén på Hagmyren.

Vi hälsar Lantmännen Maskin i Hudiksvall välkomna som samarbetspartner på Arena Hagmyren!
Med en ny 10 meters skylt vid banan syns de bra för arenans besökare och kunder.


