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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  

ETT STORT TACK!
till alla inblandade, såväl aktiva som publik vid 
vår V75-lördag 31 juli. 
En fantastisk dag med hästar, kuskar och trav 

av bästa sort, bra väder, glada människor och en 
överraskad miljonär på Top7!

Högsäsong för de stora tävlingarna. Nyss V75 här på Hagmyren, 
Svenskt Kallblodsderby igår onsdag i Östersund och Svenskt Kall-
blodskriterium på Dannero nu på söndag. 
Derbyt blev riktigt rafflande där favoriten, starke snabbe Tangen 
Bork, satt i ledningen men en trio hästar ur stall Jan-Olov Persson 
gjorde verkligen allt för att detronisera Öystein Tjomslands herr 
Bork. Jan-Olov med B.W.Bille tryckte själv upp tempot utanpå 
ledaren första biten för att öppna första 500 m efter 18,4. 
Sedan var det dags för Ulf Ohlsson med Wolt att känna på ledaren 
varvet kvar. På upploppet var det Oppgårdsdrängen som sprang 
fortast och var mycket nära att ta hem segern. Ett snedsteg 100 m 

kvar gjorde att farten dämpades och Mats Djuse blev såklart 
besviken efter mål då storsegern endast var någon meter bort. 
Andra plats är fortfarande starkt och 350.000 kr in på Oppgårds-
drängens konto.
Söndagens Kriterium avgörs som vanligt i vackra Ådalen. 
I Kriteriestoet ställs stort hopp till härliga Dunungen. Järvsö Eme 
finns också med i finalen men det är ändå Dunungen som blir 
favorit och tycks till synes besitta högst kapacitet bland de treåriga 
damerna. I öppna klassen, Svenskt Kallblodskriterium, ser vi hela sju 
hästar från stall Tjomsland och här är det Teknograbben från stall 
Persson som ensam får försvara Hagmyrens färger. 
Spännande värre att följa dessa lopp.
Breddloppstävlingar körs här på Hagmyren under fredagskvällen 
och sådana lopp kan vara nog så nervkittlande, inte minst för de 
aktiva. Varmt välkommen till en fredag kväll med fri entré och vi 
drar igång 17:45 med första loppet och avslutar vid niotiden.
Vi ses!
/Mats Sahlén

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

tiden...Torsdag
15 juli

Första
start12:20

Lördag
31 juli

Första
start14:45
Trav i världsklass ***

Fredag
6 aug.

Första
start17:45

PÅ GPÅ G

Söndag15 aug.
Första
start14:00 Söndag22 aug.

Första
start11:00

Söndag
15 aug.

Första
start14:00

Söndag
22 aug.

Första
start11:00

2021

Ur ett tidningsurklipp från Hälsinge Kuriren 1964, kan man läsa att  
alla damer som besökte Hagmyren fick delta i ett lotteri om en resa,  

med ”världens modernaste passagerarflyg” till Mallis! 
-Vi på Arena Hagmyren letar ”Turnan”  

så kanske vi alla snart kan se fram emot en resa till värmen!

18:00                  ponny (2 omstarter)
18:20                  Tempo 1.40, jämn fart
18:42                  Tempo 1.25, fri fart sista 500 m 
19:04                  Tempo 1.35, fri fart sista 500 m 
  (vi erbjuder även licenslopp med 2 omstarter) 
    

Defilering i varje lopp.
OBS! Viktigt att alla följer tiderna i loppen. 
Felaktig tempobedömning bestraffas med bötesbelopp 
200 kr. Kör med omdöme, tänk på att det är träning 
och inte tävling!

Provloppen arrangeras av Hästägareföreningen.

Avgift: 50 kr per vojlock  
(för medlem i Hästägareföreningen), övriga 100 kr.

Provlopp onsdag 18 augusti

Anmäl via sms 0650-54 20 61 
senast onsdag 18 augusti kl. 11:00



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

Dunungen blev månadens häst i juliDunungen blev månadens häst i juli
Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Foto: Matilda Persson
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Travskolan arrangerar även kalas 
och företagsevent, eller varför inte dra ihop 

kompisgänget och testa att köra trav?

Kurserna riktar sig till alla och finns på olika nivåer. 
Välkommen in på travskola.se eller kontakta oss för mer information! 

 Tfn: 0650 - 54 20 63 • travskolan@hagmyren.travsport.se

Vi skräddarsyr efter 

era önskemål.
TRAVSKOLAN

Holmen Iggesund uppdaterar sin 
marknadsföring med en ny skylt på 
Arena Hagmyren.

-Vill du också synas hos oss?
Välkommen att slå en signal eller kom 
över på en kopp kaffe, så ser vi till att hitta 
en lösning som passar dig och ditt företag.

-Vi syns!

Glada Hudiks Ungdomsserie 2021

Kampen om placeringarna fortsätter 
och den 22 augusti är det dags för 
den tionde deltävlingen...
Den 17 oktober är det dags för final 
och fram till dess är alla poäng lika viktiga 
för att kunna utse årets vinnare av 
Glada Hudiks Ungdomsserie!

Efter 9 deltävlingar är ställningen 
för de 12 främsta enligt följande:

    1 Felicia Molin  G              46
    2 Linus Lönn   Bs             43
    3 Jill Ivarsson  D              40
    4 Hanna Forslin  H              37
    5 Zeb Jonasson  S               32
    6 Ludwig Wickman  H              31
    7 Tamara Skutnabb  B               30
    8 David Grundmann  Ro             28
    9 Olle Wäjersten  B               27
  10 Veikko Haapakangas  B  25
  11 Ida Olsson   S 24
  12 Mattias Hansson  G 24

Hittills har 54 ungdomar deltagit 
och alla resultat ser du på hagmyren.se

i samarbete med

     


