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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  

Äntligen!
Så meddelade regeringen och FHM äntligen att del-
tagarbegränsningar som vi nu levt med i 1,5 år tas bort 
29 september. 
Alltså deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. Det gäller också för restauranger där det åter 
blir som det var en bit in i 2020. 

Inga begränsningar på sällskaps storlek och avstånd mellan borden, inga reglerade 
öppettider och konserter på serveringsställen inomhus tillåts igen.

Det känns oerhört skönt att snart komma tillbaka till det normala. Att tillsammans 
med många andra få uppleva stor publik på stora som små arenor, konserthus,
restauranger osv är något många längtar till. Det blir spännande att se hur väl 
publiken återkommer. SM-tävlingarna på Åby i Mölndal i utkanten av Göteborg 
kör som vanligt SM-tävlingar andra lördagen i oktober. Innan pandemin, för två 
år sedan kom publikantalet upp till 3089 besökare. Ifjol blev det brons till Ludwig 
Wickman i Ungdoms-SM. Vad kan Hagmyrens aktiva lyckas med i år, i Ungdoms-SM, 
Amatör-SM eller i något av de andra SM-loppen?

Äntligen motortävlingar!
SMK Hälsinge varvar upp redan nu på lördag med Råsjörallyt. Start på Arena 
Hagmyren. Med asfalt lagd på innerplan kan vi se fram mot många aktiviteter på 
fyra hjul under kommande år.

Äntligen trav!
Nu på söndag ser vi bland annat uttagningen till Amatör-SM för Hälsingland. 
Hagmyrens hopp står till Lukas Svedin och Wilma Wallberg, båda från Hudiksvall. 
Lukas kör First Love M.L. som tränas av Fredrik Palm från Gävle och Wilma kör La 
Dama Futura som tränas av Linda S Hedström från Hållsta i norra Hudiksvall. På 
övriga hästar ser vi bollnäskuskar från bland annat Vallsta, Söderhamn, Trönödal, 
Jon-Pers, Kolsvedja och Arbrå. First Love M.L. blev trea på V75 här på Hagmyren för 
en dryg månad sedan och lär bli favorit men hur är formen?

Hösten är ljus på Hagmyren!
Söndag 26 september körs en hel dag med många ponnylopp och det blir de första 
tävlingarna på ett år med ponny på Hagmyren. Hösten är ljus på Hagmyren och vi 
kör travtävlingar varje vecka fram till årsfinalen 17 oktober som blir höstens höjdare. 
Grand Slam 75 med högklassiga tävlingar att se fram emot, boka bord i 
restaurangen redan nu!

Lycka till alla som vill till SM, ni som startar på V75 i Bollnäs, ni som åker till Norge 
för Kriterium och Derby och alla ni andra som förgyller vår travsport och bidrar till 
att göra den så spännande!

Till start!

Mats Sahlén

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

Det händer på Arena Hagmyren!

viktiga dagar

tiden...

PÅ GPÅ G 2021

med musikquizmed musikquiz

När vi närmar oss oktober så serverar vi en

Ugnsrostade potatishalvor, räksallad, pickelsmajonnäs, 
lök i alla former, Hagmyrens surkål.

Västerbottenpaj och en höstig grönsallad.
Kaffe och kaka.

Välkomna att  boka bord  
på tfn.  

0650-230 37

Pris 250 kr/person

Travrestaurangen Arena Hagmyren

After workAfter work

18:30 spelar 

Hermansson och Rask 

upp till Quiz.

KorvsymfoniKorvsymfoni
med flera sorters korv!med flera sorters korv!
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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

Foto: Matilda Persson

Välkommen in på hagmyren.se och läs mer!

Månadens häst är ett samarbete  
mellan Arena Hagmyren och YesBox

Dunungen blev månadens häst i augustiDunungen blev månadens häst i augusti

Sedan början av året har vi nya starka ägare och därför har vi bytt namn till PreZero (från tidigare SUEZ). 
Vi är samma bolag som tidigare, med samma höga service, tjänster och kontaktpersoner.

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. 
Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. 
I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Arena Hagmyren!

Vi är nu PreZero
Välkommen till Arena Hagmyren!

Det händer på Arena Hagmyren!

Start 10:00 påStart 10:00 på
Arena Hagmyren!Arena Hagmyren!

på lördag 11 september!
på lördag 11 september!

Karta och program säljs på
Ilsbomacken

Arena Hagmyren
Vägbyte i Hulte

RåsjörallytRåsjörallyt 

Foto: N
iclas Alfredsson

Foto: Matilda Persson

Höst med häst  Höst med häst  

på Travskolan!på Travskolan!

Kurser från 
Nybörjare till Avancerad,

- välj den nivå 
som passar dej!

Full fart på våra 
utbildningar!

-Vill du vara med?

Välkommen in på travskola.se 
eller kontakta oss oss 
för mer information! 

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

Välkommen till Travskolan!


