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Tjejkväll

En helkväll tillsammans med    Life   •   Into   •   Mio   

Englund & Åkerman   •   S Petersson   •   Hälsingemagi 

Signes hudvård & naglar  •   Kurama   •   Berglunds skor 

...samt massor av trav och ännu mer fest!
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Varmt välkommen till Tjejkväll på Bollnästravet! 
Vi är trivselbanan i Hälsingland och vi hoppas 

att du ska trivas hos oss ikväll.  
I detta programblad presenteras hålltider och meny  

samt kvällens utställare och erbjudanden  
från några av våra A-tränare.
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Hålltider
17:30 Entrén öppnar..Välkomstdrink och mingel.

17:30  Utställarna redo.

17:30  Bordsplacering och den italienska buffén öppnar. 

17:30 Välkomstdrink & Mingel bland utställare.

18:00 Värdarna hälsar välkommen.

18:13 Defilering av lopp 1.   
 Se Tandemkörningen som leder defileringen.

18:20 Start av lopp 1.

18:25 Tipsgenomgång med Claes Liljeqvist.

18:50 Besök och prisutdelning till Jan-Olov Persson  
 och Mats E Djuse som vann Wahlstens Kusk-  
 och Tränarchampionat (efter lopp 2).

19:05 ODDS tävlingen – Värdarna samlar in  
 ditt ODDS för kvällens travtävling.

19:15 Modevisning av INTO (efter lopp 3).

19:40 Modevisning av INTO (efter lopp 4).

20:05 Prisutdelning av ODDS tävligen.

20:25 Prisutdelning Månadens Häst som går till  
 M.T Montpelier, tränad av Magnus Träff (efter lopp 6).

20:45 Dragning av lotteri vinnare (efter lopp 7).

21:05 Prisutdelning av kvällens vinnare tävlingar 
  (efter lopp 8).

21:33 Lopp 10 – Sista loppet för ikväll.  

 VÄLKOMMEN ÅTER!

Meny
Tvårätters meny med dessert.  

Huvudrätt: Italiensk buffe.
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20%
rabatt på utvalda

hud- & hårvårdsfavoriter*

Var med och tävla om härliga
skönhetskit under kvällen!

Vårfräsch
inifrån och ut!

Välkommen till
oss på Life!

* Erbjudandet gäller endast 3/3 2023 under Tjejkväll på Bollnäs Travet. Gäller på ordinarie priser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Passa på att ta en titt Passa på att ta en titt 
på sortimentet frånpå sortimentet från
LIFE under kvällen LIFE under kvällen 
i min monter!  i min monter!  
HälsningarHälsningar
Lotta på LIFE i BollnäsLotta på LIFE i Bollnäs

Hoppas du gillar goodiebagen ifrån oss  
 

Under kvällen, mellan olika travlopp kommer  
ni ta del av vår modevisning.  

Ta chansen kom förbi oss och prata kläder.  
Ni har 20% rabatt på det ni handlar under kvällen.
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EVENTPAKET  
OCH HÄSTANDELAR  

UTÖVER DET VANLIGA
Powerladies har till ändamål att bedriva event ihop 
med delägande i tävlingshästar. Eventpaket erbjuds 
som kan användas för olika företags egna kunder 

och/eller personal. Det innebär att aktiviteter 
ordnas regelbundet som kan nyttjas av företagen. 

En grundkomponent i paketen är delägande i 
travhästar då travsporten är basen i de flesta 

aktiviteter som erbjuds. 

Läs mer på powerladies.se
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Tjejkvällserbjudanden!   
Hårspray från Revlon 99 kr ikväll.
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MIKAELMIKAELMIKAEL
   CEDERGRENCEDERGRENCEDERGREN

Mor:  RECLEARENCE
Far:   UNCLE LASSE (U.S)

Född: 2021-04-12

PROXIMITY
PROXIMITY
PROXIMITY   
SWITCHSWITCHSWITCH

Gå ihop i ett 
tjejgäng eller varför 
inte bara du själv

och bli andelsägare 
till mig!

Det började i USA på Continental Farms i New Jersey som
hovslagare och fru Jaana som hästskötare. 2018 flyttade de till
Runemo Gård i Ovanåker och samma år tog Mikael
Proffslicens. 31 hästar står på träningslistan och de brinner för
varmblod och kallblodssporten. 

Proffstränare på Runemo Gård

En  lovande hingst  

Välkommen till oss! 
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Trött och lite sliten?  
Behöver du lite ny glöd? 
Zonterapi eller lymfmassage kan hjälpa… 
Boka gärna tider hos mig på  073-08 37 669.

Jag visar och gör lite behandlingar  
under kvällen vid min monter!

 Allt gott,  Lena Glavén Salin
Följ mig gärna,  

använd QR-koden

Välkommen till Hälsingemagi!
Lagerutförsäljning av keramikmuggar i vår monter.

Välkomna!

halsingemagi.se
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VI KÖR VIDARE MED  
VÅR SATSNING PÅ 
UNGHÄSTAR ÄVEN I ÅR
Inkörning, sommarbete i Homna och 
uppträning hos Krister Jakobsson och 
sedan flyttar de över och går i  träning 
under våren 2024 hos Stefan Arvidsson. 

Kampanjpris för inkörning och 
sommarbete 15.000 kr (ex moms)
Varmt välkommen med din unghäst i vår!

Vill du få 1/20-del i tvååriga stoet 
Staro Savannah?
Då vi leasat tävlingsrätten i det här välstammade stoet kostar det 
inget att köpa in sig i henne utan vi kör ett all-inclusive-koncept  
på henne där allt förutom transporter ingår. 

Ingen insats och månadsavgiften blir ca 750 kr/månad 
och andel (1/20).

Kontakta Krister 076-671 01 00 eller Stefan 070-731 86 86 
för mer info om inkörning och betet och vad det gäller 
Staro Savannah så ring Stefan.



VÄLSTAMMADVÄLSTAMMAD
ANDELSHÄSTANDELSHÄST
HOS STALL TRÄFFHOS STALL TRÄFF
FASHIONABLE DANCE, 3-årigt sto efter intressante 
Trixton. Stor och rejäl tjej med mycket fina linjer. 
För dagen under uppträning som hon så här långt 
skött prickfritt.  
 
Pris: 11.000:- i kontantinsats (säljes i 20 andelar) 
och sedan driftskostnad ca 800/månad. 
Kontakt: Magnus Träff 070-333 90 16

Fashionable Dance e. Trixton u. Quadrille ue. Varenne  
- BC-tvåa får sällskap av Hambletonianvinnare! 
Quadrille, 1.12,5am/760.000 kr, var var bland annat tvåa i Breeders’ Crown-finalen som fyra- 
åring och är syster till Kriterietrean Golden Shoes. Mormor Tapdancers avkommor har tagit  
56 segrar samt tjänat över fem miljoner kronor. Trixtons äldsta kull är född 2016 och han 
har producerat enormt starkt, framförallt på stosidan, som E3-vinnande Barbro Kronos och 
Oaks-tvåan Alaska Kronos.
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L.I.HARALD
e. Nordsjö Odin u. Moi Jerka

2-årig hingst född och uppväxt i 
Norge. Mycket snygg häst med lätt 

och fint trav. Välutvecklad kille!
Mor 1.25, 12 segrar!

MONSTERDONNA-
SOMMAR

e. Ängsborken u. Gomnes Dona
2-årigt sto med extraordinärt yttre!

Lättravande och ”feminin” häst –  
lätt slank modell som syns!

Mor 1.24, 11 segrar!

Det ska vara enkelt att äga häst tillsammans! 
Alla hästar manageras via Stall OfCourse – ”moms-fritt”  

ägande med stor säkerhet för dig som delägare!

BRENNE BAIAS
e. Järvsöviking u. Brenne Odina

2-årig hingst född och uppväxt i 
Norge. Extremt bra morstam!

Lätt fint trav!
Brenne-hästarna är råstarka!

FRASSE 
KARMA

e. Tekno Eld u. Kajsa Karma
2-årig hingst – läcker stamtavla.  
Fin välutvecklad typ som ”bara 
travar”. Långt framme redan nu!
Samma morstam Trippa Undan.

För mer info: Fredrik ”Frasse” Fransson  
070-308 80 665 • info@monstertrav.se

www.monstertrav.se

Äg travhäst 
tillsammans!

Bli delägare i en travhäst – det är enkelt.
1) Köp en andel. 2) Du betalar en månadsavgift. 
3) Hästen tävlar och du kan vinna prispengar!



 
T I L L  T R A V S K O L A N  

V Ä L K O M M E N  
 

RULLSTOLSVAGN

KURSER FÖR ALLA

KOM OCH HÄLSA PÅ
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Kontakt Bollnäs:
Bo Fransson 
070-319 07 59 

Att äga travhäst är ett riktigt spännande äventyr! 
Sport och spänning när hästen kommer till start och 

drömmen om en Elitloppsvinnare lever. Men lika 
mycket hästdoften, känslan att smeka en silkesmjuk 

hårrem och de mjuka läpparna som tar moroten eller 
äpplet ur handen.

Visst vore det roligt att äga en häst?  

Kontakta oss för alla olika frågor du har om att bli hästägare!

 

Kontakt Bollnäs:
Bo Fransson 
070-319 07 59 
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TOMAS PETTERSSONTOMAS PETTERSSONTOMAS PETTERSSON

JENNI H ÅSBERG

JENNI H ÅSBERG

JENNI H ÅSBERG

Följ Oss

RUNEMO GÅRD 
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MAKE IT
OSÅFIN

Jimmy H Andersson har jobbat åt flera 
större tränare under många år och med 
sin proffslicens flyttade han 2021 över till 
Bollnästravet och idag har han ett 
tjugotal hästar på träningslistan. 
Välkommen att kontakta mig för mer 
information!

Vallack född 2020

FAR:   TOBIN KRONOS (IT)
MOR: SEDUCTION

Visst vore det roligt att äga en häst, 
eller en del av den...Make It Osåfin 

söker dig som vill få spänning, ta del 
bakom kulisserna i min vardag och 

följa mig genom livet. Bli andelsägare 
till mig där du vet att inga 

oförutsedda utgifter kommer.
 

400kr/månad all inclusive!! 
 

Sanna QR och läs mer...

mio.se



15

mio.se
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ETT STORT TACK  
till alla företag som skänkt  

priser till tjejkvällen!
Fronta

Sommars Konditori
Travrestaurangen By Kitchen Bollnäs

Skokällan
Gärdets Blomsterhandel

CC store
Glas och bågar Bollnäs
Ica Supermarket Alfta

Alloffice
Travskolan Bollnästravet


