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TILL VÅRA MEDLEMMAR, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS  PÅ GPÅ G 2021

Vi ser redan 

fram emot 

kommande 

säsong!

Varde ljus!
Vi är inne i en period där solens strålar slickar trädtopparna 
mitt på dagen. Det blir ganska få timmar per dygn med 
dagsljus och då kan det vara läge för att tända upp stearin-
ljus, slingor, stakar, granar, tomtar, renar osv… 

Lite mer av det vita guldet gör allt ljusare så klart men att 
göra små saker i vardagen är också viktigt för att hålla lågan brinnande. 
Dricka glögg och julmust, äta lussebulle, julmat, skumtomtar, knäck, klia 
katten eller hunden, ge hästen och snart snögubben en morot. 
Ett oändligt utbud av små saker som ger ljus i mörker.

Känner någon att ”nää nu är det för tråkigt det finns inget att göra” så 
kommer här fler saker: 27 nov - Klubbmästerskap ponnyklubben på lördag 
med lopp kl. 11-13, med fri entré. 3-4 dec - Julfest i Travrestaurangen, ring 
och boka bord hos Annica 0650-230 37. Den 11 dec - Tomten på travet och 
Öppet Hus på Travskolan kl. 16-19, fri entré. Det finns ett antal tränarstall 
och Travskolan förstås, så det är aktivitet på banan i stort sett varje dag och 
det går bra att komma hit och hälsa på både små och stora hästar.

Vill man äta dagens lunch på vardagar så gör man det med fördel hos Annica 
med personal i Arena Hagmyrens Travrestaurang.

Sportsligt händer det hela tiden nya saker. Dubbla segrar för Hagmyrens 
unga i ponnytravet på Bergsåker i Sundsvall häromdagen. 
Intressant är det att jämföra sig med andra, och de ”stora” har fram till och 
med 22 november tagit 215 segrar av 28 olika tränare. Motsvarande period 
ifjol vann Hagmyrens hästar 195 lopp och det av 25 olika tränare.

Då kan man undra hur det står sig i konkurrensen mot andra banor?
I jämförelse hittar vi Skellefteå med 98 segrar, Dannero (Kramfors) 89, Visby 
88, Rättvik 87 och Solänget (Ö-vik) 74. Ska vi titta på större travbanor än 
Hagmyren så är vi inte långt efter Eskilstuna 243 och Bollnäs 242 men före 
fem andra, Kalmar med 204 segrar, Östersund 182, Örebro 170, Mantorp 
(nära Linköping) 139 och Umåker (Umeå) 137.

Intressant att följa detta i framtiden som ser ljus ut, på söndag är det ju 
första advent!

Mats Sahlén, Arena Hagmyren.
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Tävlingsprogram 2022
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Måndag
22

24 okt.
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30 okt.
  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Final 2022 

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

Fredag
27 maj

Mack Clowns Minne *

6

Järvsöfaks Minne *

8

12 juni
Söndag

Söndag
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18 sept.
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10 sept.

6 aug.
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Heldag
PonnyPonny

Trav i världsklass ***

Första
start 14:00
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start 14:0014:00Första

startFörsta
start 12:20Första

start17:45Första
start12:2013:45Första
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start12:20 Första
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start
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start12:20Första
start 14:10Första

start 14:00
   Annandag påsk *

  Information
om aktuell 

tävlingsdag 
hittar du på 
travsport.se

Fredag
9

24 juni
Midsommarafton *

Första
start 12:35

15 maj
Söndag

Heldag
PonnyPonny

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

LÄS ALLT du behöver veta om det 
nya centrala årskortet i travsporten 
på travsport.se/arskort

LANSERAS 

SNART 

Det händer på Arena Hagmyren!

Travrestaurangen Arena Hagmyren!

FörrättFörrättLaxcheesecake med dill och citron.
VarmrättVarmrätt

Dubbelmarinerad fläskfilé  med potatis, rotsaksgratäng,  och portvinssky.
EfterrättEfterrätt

Saffranspannacotta med glöggtopping, pepparkakskrunch och kaffe.
DryckespaketDryckespaket kan köpas till vid bokning.
Pris: 650 kr/person

Kvällens menyKvällens meny

Välkomna att boka er plats
Välkomna att boka er plats på tfn. 0650-230 37 eller 070-321 13 64annicalonnfrank@hotmail.com

Välkomna på
Välkomna på  

Julfest!Julfest!

Mat och musik medMat och musik med
Hälsingefyr Hälsingefyr   
3/12 och 4/12 kl. 18:003/12 och 4/12 kl. 18:00
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Hagmyrens Travskola

Det händer på  Arena Hagmyren!

Vi har hört rykten om att 

Vi har hört rykten om att 

tomten kommer på besök till Hagmyren 

tomten kommer på besök till Hagmyren 

för att ta emot allas önskelistor inför julen...

för att ta emot allas önskelistor inför julen...

Fri entré - ingen föranmälan. Varmt välkomna! Fri entré - ingen föranmälan. Varmt välkomna! 

Öppet hus 
på travskolan!

Vi bjuder på  
glögg och pepparkakor och ponnysarna står redo för att bli borstade 

och klappade.

Varmblodet FireVarmblodet Firespringer en vända med alla 
springer en vända med alla som vill åka en sväng i vagnen!

som vill åka en sväng i vagnen!

Lördagen den 11/12  
Lördagen den 11/12  

kl 16:00-19:00 
kl 16:00-19:00 

kommer tomten att sitta  

kommer tomten att sitta  

i lekparken på Hagmyren, 

i lekparken på Hagmyren, 

stigen dit är upplyst av marschaller och lyktor.

stigen dit är upplyst av marschaller och lyktor.

Tomten Tomten 
på travet!på travet!

Maskerad på travskolan!
 

Den 5 november hade både hästar, elever och ledare 

lite extra kul på travskolan. 

-Vi var ett härligt gäng som träffades och hade roligt, 

säger Matilda Persson, en av de ledare

som ansvarade för maskeraden. En del av alla häftiga 

kreationer som skapades syns på bilderna här intill.
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Vi hälsar AllOffice välkomna 
till ett fortsatt samarbete med  
Arena Hagmyren!
”På Arena Hagmyren når vi många 
människor och syns på ett bra sätt.
Vi ser fram emot ytterligare tre 
givande år med bra produkter från 
båda håll!” säger Fredrik Widén, 
lokal säljare i Hudiksvall.

Granebovägen 5 Hudiksvall - 0650-149 96  
hudiksvall@alloffice.se

Vi är sporten!

Hallå där!Hallå där!
Några rader  
om och med  

personer på och runt  
Arena Hagmyren

Hej Marcus Lilius, berätta om dig själv.
Jag flyttade hit till Hudiksvall för cirka en månad 
sedan för att jobba i Stall Jan-Olov Persson och 
jag trivs jättebra. Min familj består av min son 
på sju år, mamma, pappa och två syskon.

Då jag växte upp jobbade mamma på sjukhus 
och pappa var bland annat amatörtränare till 
åtta, tio hästar. Jag själv körde ponnytrav som 
ung och mitt hästintresse har hela tiden vuxit. 
Jag har bland annat jobbat hos Jörgen West-
holm, Niclas Westerholm och Mattias Djuse så 
jag känner att jag fått gedigen erfarenhet samt 
att jag tagit mycket ansvar.

Jag ser mig själv som glad, hjälpsam och hela 
tiden nyfiken på att hitta och genomföra 
förbättringar. Något jag vill bli bättre på själv är 

att ta motgångar på bättre sätt, försöker jobba 
på det. När det går riktigt bra så vill jag fira 
genom att äta middag med vänner. 

Mitt mål är att bli professionell travtränare och 
jag ser mig själv i den rollen inom några år.

Min största styrka är att jag gillar hästen och 
ger man den träning, mat och kärlek så ska det 
bli bra. Jag har fokus på hästen och att ge dem 
individuell träning då varje individ är olika. 
 

Det är med hästar lite som skolelever, fokus på 
alla och inte bara på de som presterar minst 
eller mest. Jag brinner extra mycket för lärlingar, 
ja egentligen vad som är bäst för alla och tänka 
på att göra så många som möjligt nöjda.  
Jag tycker att när jag ser det stora brinnande 
intresset hos många människor så är det just 

det som gör att trav är det absolut roligaste.
Min roligaste seger är nog när jag vann en final 
på Bergsåker ifjol, det loppet tycker jag är det 
mest optimala och känner mig extra nöjd med. 
Sedan är också Klass I-segern med Whelk, 
också det ifjol, med där uppe.
Tack Marcus och lycka till!

/Mats Sahlén Arena Hagmyren.

Krusor och Marcus vid segern på Arena Hagmyren den 12/9. 
Foto: Ellinor Kempe.

Vi planerar förVi planerar för

20222022
Vill du också 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!


