
hela denna tidning är en annons för hotingtravet

Välkommen till

Travveckan  
i Hoting 6–12 juli

Lördag 6/7  
TRAVTÄVLINGAR 
travbanan 13.00- 
(leif ”loKet” olsson på Plats)
(live-sändning fr v75 halmstad )
dans m PUB ( Jive )  
logen travbanan 21.00-01.00

Söndag 7/7
PONNYTRAV 
m ”loKet” travbanan 13.00-
TRAVFEST
(aktiva m fl (lindeberg)  
logen  travbanan 19.00-24.00

Måndag 8/7
FISkETÄVLING
hotings Camping 16.30-
femkorts-turnering/servering/pub 
hotell  hoting 19.00-

Tisdag 9/7
TRAVTÄVLINGAR 
travbanan Kvällstrav 18.00-
(leif ”loKet” olsson på plats)

Onsdag 10/7
PONNYTRAV 
m ”loKet” travbanan 14.00-
v 86 direkt visBY (mat/fika & pub)   
travlogen 18.00-22.00

Torsdag  11/7 
ÖPPEN  HEMbYGdSGåRd  
m servering tåsjö hembygdsgård 11.00-16.00
(satsningen tåsjödalen växer bjuder på  
underhållning)
VISNING ARkIV M M 
och servering valågården  hoting 11.00-15.00
SPONSOR- & FuNkTIONÄRSbuFFé
logen travbanan 19.00-
(Underhållning mm)
dANS med Pub 
(aMigos ) logen travbanan 21.00-01.00

Fredag 12/7
TRAVTÄVLINGAR 
travbanan lunchtrav12.00-
(leif ”loKet” olsson på plats)          

Veckoprogrammet
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 www.stromsund.se/vagardu

Jakt- och fisketraditionen är stark här i Strömsund. Det är kanske inte så konstigt 
eftersom det finns gott om mat i vår vildmark.

Gillar du att sportfiska har du kommit rätt oavsett om du föredrar spinnfiske, 
fluga, trolling eller vinterfiske. Fisket i vårt område är sällsamt och kanske det 
bästa fjällfiske som finns med öring och röding. Längre från fjällen ökar inslaget av 
gädda, abborre, harr och sik. I kommunen finns flera fiskecamper där du kan ägna 
dig åt fisket, men också jakt, svampplockning och vandring.

För jägaren erbjuder vi en uppsjö av möjligheter, från ripjakt på fjället till toppjakt 
på tjäder och jakt på älg och björn. Det finns flera jakt- och fiskecamper som 
erbjuder guidade jaktturer.

FLER SEMESTER- OCH UTFLYKTSTIPS får du om du besöker oss på turistbyrån.

                                     www.southlapland.com

FÅNGA MATEN SJÄLV?
VÄLKOMMEN 
TILL OSS OCH 

HOTING!
Travlogen 

Hotell Raivi
Mat – dryck 

Sommarbuffé 
alla dagar

Vi önskar Er en skön, 
härlig sommar!

Hotell Raivi Hoting
www.hotellhoting.se  0671-104 55

Lördag 6/7 TRAVTÄVLINGAR .........................................Travbanan ................................. 13.00– 
 (Leif ”LOKET” Olsson på Plats)
 (Live-sändning fr V75 Halmstad )

 DANS med PUB (JIVE) ..............................Logen Travbanan .......... 21.00–01.00

Söndag 7/7 PONNYTRAV med ”LOKET” ....................Travbanan ................................. 13.00– 
 TRAVFEST (aktiva m.fl . (Lindeberg) .........Logen Travbanan ........19.00–24.00

Måndag 8/7 Fisketävling ..................................................Hotings Camping ..................... 16.30– 
 Femkorts-turnering/servering/pub ....Hotell Hoting ........................19.00–

Tisdag 9/7 TRAVTÄVLINGAR .........................................Travbanan Kvällstrav ............18.00–
 (Leif ”LOKET” Olsson på plats)

Onsdag 10/7 PONNYTRAV med ”LOKET” ....................Travbanan ................................. 14.00–
 V 86 direkt  VISBY (mat/fi ka & pub) .......Travlogen ........................ 18.00–22.00

Torsdag 11/7 Öppen hembygdsgård ..............................Tåsjö Hembygdsgård ... 11.00–16.00
 med servering (Satsningen Tåsjödalen 
 växer bjuder på underhållning)
 Visning arkiv m.m. och servering .......Valågården Hoting ........ 11.00–15.00
 Sponsor- & funktionärsbuffé ................Logen Travbanan ..................... 19.00–
 (Underhållning m.m.)
 DANS med PUB (AMIGOS) .......................Logen Travbanan ........21.00–01.00

Fredag 12/7 TRAVTÄVLINGAR .........................................Travbanan Lunchtrav .............. 12.00–
 (Leif ”LOKET” Olsson på plats)

HOTING TRAVET

HOTINGTRAVET
Tel: 0671-105 84 | Fax: 0671-106 11 | (Lindman S-O = 070-211 27 49) 

Storgatan 30 | 830 80  HOTING

Hemsidor: www.hotingtravet.com | www.hoting-tasjodalen.com
Mail: info@hotingtravet.com | solindman@telia.com

6 JULI  –  9 JULI  –  12 JULI
DET HÄNDER 

I HOTING

VS HOTING

Hockey i Hoting

Kom och se ”Foppa”, ”Zäta”, Sedinarna, Edler, Landeskog m.fl

Fredag 9/8-2013, kl 19.00
Björnhallen i Hoting

6/7 - 9/7 - 12/7
Travdagarna

Hotingtravet
Sommarens stora familjefest med massor av evenemang.

TV-sända lopp

Ponnytrav

Fisketävling
Femkorts turnering

Välkomna
“Till Start” som vi säger på travet

Dans & Pub

HOTING OLD CARS MEETING
Öltält

Veteranbilsrally

Mat och Dryck

 30-31 Augusti

HOTING

Uppträdande

Välkommen

WWW.MOSQUITOS.SE
Dans

Kom ihåg att köpa
lott till årets lotteribil

JULI

AUGUSTI

Dags för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Strömsund, Lövbergavägen 15, 0670-29 10 42/44/45

BUTIKSERBJUDANDEN!

695:-

BATTERILADDARE CTEK
MXS 5.0 EU, helautomatisk.
(ord pris 750:-)

3.495:-

DRÄGER ALCOTEST 3000
Mäter alkoholhalten
i utandningsluften.

995:-*

SAMSUNG GALAXY 5
Android-telefon, 2,8” 
pekskärm, inbyggd GPS
och radio.

1.195:-*

DORO PHONEEASY 510
Enkel med en tydlig färg-
display samt kraftigt och 
tydligt ljud.

DORO PHONEEASY 510

2.495:-*

SONY ERICSSON 
XPERIA GO
3,5” pekskärm, vattentät, 
dubbelkärnig processor.

3.195:-*

SAMSUNG
GALAXY S3 MINI
Android, GPS, 4” pekskärm,
5 megapixel kamera.

BETALA PÅ 4 MÅNADER.
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

ALLTID LÅGT PRIS PÅ
DRIVMEDEL MED VOLVOKORT!INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER. DRIVMEDEL MED VOLVOKORT!

* Pris inklusive moms. Samtliga telefoner är obundna.

59:-

BOGSERLINA
Max belastning
2500 kg.

29:-

WIPES
Antibakteriell,
miniburk 20 st.

65:-

BENSINDUNK
Plastdunk,
5 liter.

Upptäck Dacias nya
modellprogram hos
Bilbolaget Strömsund!

Förbr. bl. körn. 3,8-8,0 l/100 km, CO2: 99-135 g/km (Sandero 1.5 dCi-Duster 1.6 16V). Bilarna på bild kan vara extrautrustade.

Dacia Sandero från 82.400:- Duster från 99.900:-

Bilbolaget Strömsund!

Sandero Stepway från 121.400:-

UPPTÄCK DACIAS
NYA MODELLPROGRAM 
HOS OSS. VÄLKOMMEN
IN PÅ EN TITT OCH 
PROVTUR!

Kontakta oss för mer information
Markus Svanström, 0670-29 10 45, markus.svanstrom@bilbolaget.com 
Mats Mårtensson, 0670-29 10 44, mats.martensson@bilbolaget.com

Hela travveckan  och dess verksamhet bygger på ideellt  
arbete, samarbete mellan föreningar och organisationer, vilket 
gör att ett arrangemang av den här typen och storleken fung-
erar och kan genomföras.  Engagemanget och uppställningen 
inför varje års travvecka varierar, men man kan konstatera att 
det blir inte lättare att arrangera travveckan och dessutom har 
vi fortfarande  en ”gammal stam” av människor, vars hjälp och 
intresse gör att det fortfarande fungerar…  Man bävar för vad 
framtiden har att komma med och då pratar jag inte bara travet 
problem:  Det är ett problem inom hela föreningslivet, oavsett 
om det gäller idrottsföreningar, samhällsföreningar, bygde-
gårdsföreningar  och till och med våra politiska förening m fl, 
att det är svårt att få in människor med intresse, engagemang 
och ansvar.  Någon  ”skyldig”  till detta kan man inte peka ut 
sådär  direkt, utan samhällsförändringen/utvecklingen  i all-
mänhet verkar spela in en hel del med stress- och statusjakt 
samt att allt ska  ”serveras”… och att ”nån”  ska fixa allt klart!

Travveckan i Hoting 2013 är en traditionell vecka med 

trav, ponnytrav, dans, fisketävling och kortspelsturnering m 
m.  Några stora artister i form av stjärnkuskar och stjärnhästar 
dyker oftast inte upp hos oss eftersom vi inte har råd att spen-
dera ”stora” prispengar på att konkurera med hela  storlopp-
cirkusen  under sommaren. Vi är tacksamma att vi har våra 
trogna och duktiga tränare, kuskar och hästägare i närområdet 
som kommer till oss och tävlar om  ”vardagtravspriser”:  Ni är 
JÄTTEVIKTIGA för oss, sen är det givetvis roligt att en och 
annan långväga gäst kommer och blandar sig i  ”leken” också…

Hotingtravet brukar förnya sig lite grann varje år:  Så även 
detta år!  Inskrivningen har i många utgjorts av en koja/barack, 
varit liten och trång, i vilken våra tjejer och veterinären sam-
arbetat på ett förtjänstfullt sät.  I år får de lite mera utrymme, 
drygt tre gånger så stort, att röra sig på, vilket förhoppnings-
vis hjälper till att höja glädjen och förnöjsamheten hos både 
tjejerna och alla Er som av en eller annan anledning  ”besö-
ker” inskrivningen eller veterinären.  I övrigt har vi investerat 
i nya stolar till både funktionärer och totopersonal: Därmed  

har bl a gamla buss-stolarna och pallarna fått stryka på foten  
och plockats bort.  I övrigt är det reparationer och förbätt-
ringar som gäller: förhöjda golv i de mindre totohusen och en 
ny bättre bro till toa/duschhuset på ”hästägarecampingen” 
har också fixats till för trevnad och nyttans skull.  Dessutom 
har  det investerats i ny utrustning för högtalare m m till stall-
backen, vilket vi fått kritik för tidigare…  Vi hoppas givetvis 
att våra ansträngningar utfaller till det bättre… 

En person som trivs i Hoting och som återkommit varje 
år sen 1996 är allas vår egen Leif LOKET Olsson. Han säljer 
lotter, pratar spel och trav med folk på ett trevligt sätt och 
dessutom sköter han segerintervjuerna med bravur.  Vi upp-
skatta mycket att Leif vill vara med oss och jag tror även att 
ponnyungdomarna uppskattar hans närvaro även på deras 
tävlingar. Under tisdagseftermiddagen den 9  juli  ca 15.00 
-18.00 sänder även radio Jämtland direkt från travbanan och 
där kommer Loket och andra profiler att vara med i direkt-
sändningen tillsammans med f d Hotingbon Anneli Johansson 
som håller i trådarna.   Torsdagen den 11 juli finns Loket också 
med i Kyrktåsjö på Hembygdsgården och tillsammans med 
Hembygdsföreningens kams m m och LRF Jämtland slår man 
ett slag för Tåsjödalen som framtida jordbruksbygd.  Trevligt!

En ny travvecka att se fram mot och att uppleva väl- 
komnar vi ALLA till Hoting och Tåsjödalen.

hotingtravets stYrelse
gM  sven-olof

drygt 100 år med Hotingtravet 
har blivit en traditionsrik  
travvecka med upplevelser
hotingtravet har i någon form funnits i hoting-tåsjödalen under mer än ett 
sekel och har även blivit ett naturligt och återkommande inslag i områdets 
samhällsbild.  Med tideräkningen  ”före och efter travet” känns det som att de 
flesta människorna i området och även många människor i  ”förskingringen”  
använder sig av samma talesätt att markera tidpunkten, oavsett vilket datum 
travveckan infaller…

2 3
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Min hustru Gertrud Margareta hade för-
bjudit mig att under detta år. delta i arbetet 
på travbanan i Hoting eftersom vi hade rätt 
mycket som skulle ordnas hemma på gården. 
Inte för att jag är så särskilt intresserad av trav, 
men det är ett ganska fascinerande jobb att 
organisera det hela. Det har jag sysslat med 
de senaste tjugo åren. Nu var det så att mina 
kamrater i travsällskapet hade köpt ett stort 
totohus i Örnsköldsvik. Det skulle flyttas på 
lastbilar till Hoting sedan man sågat upp det 
i sex sektioner. Jag kände mej väldigt simpel 
som inte kunde följa med dem till Örnskölds-
vik, men jag lovade kompisarna att under lör-
dan gräva och lägga grund för detta totohus i 
Hoting. Nu gällde det att hitta på ett svepskäl 
så jag sa till min hustru: 

–Du, jag åker till lasarettet och hälsar på 
mamma i morron.

– Ja, gör det du, sa hon. 
Så det gick hem direkt. Jag tänkte samti-

digt på en syndig präst som sa:
– Nödlögner måste man ha ibland. 
Jag smög en omgång arbetskläder ut i bi-

len och åkte sedan i bästa kostymen, med min 
hustru stående på bron, som avvinkare.

Arbetet på travbanan gick perfekt, utan 
mat- eller kafferaster. Klockan fem på kväl-
len var jag klar. Väl hemkommen nybadad och 
snygg frågade min hustru: 

– Hur mådde mamma? 
– Fint, sa jag. 
Därmed var den dagen räddad.
Klockan sex på söndag morgon ringde 

sekreteraren Nilsson totalt utarbetad och 
chockad och berättade att de utan sömn hade 
arbetat i 48 timrnar och hade just kommit 
hem från Örnsköldsvik. Lastbilarna var nu i 
Sollefteå. Hussektionerna hade ramlat sön-
der. De hade rivit ner björkalléer, telefonstol-
par och lyktstolpar. Chafförerna vägrade nu 
absolut att köra vidare utan hjälp.

– Kan du göra någonting åt det hela?, sa se-
kreterare Nilsson. Kör ner och vräk ut husen 
på en lägda och tänd på om det blir nödvän-
digt, tilla han.

Detta var ett jobb som passade mej allde-
les för bra. Jag glömde mina utfastelser mot 
min hustru.

Femton minuter senare var jag i Hoting. 
Där organiserade jag utvilat folk. Med bräder 
och verktyg åkte vi ner mot Sollefteå. I Hel-
gum mötte vi bilkaravanen.

Att man kan lasta så stora och höga hus på 
bilar, det visste jag inte.

Det var en transport som väckte stor upp-
märksamhet bland de pensionärer som nu be-
bor gårdarna i ”västra” Ångermanland.

Chaufföremas pessimism lyckades vi för-
vandla till en otrolig optimism.

Själv sprang jag med en ribba och höjde 
alla telefonledningar. Efter en mils spring-
ande önskade jag att alla som flyttat söderut 
hade tagit med sig ledningarna också. Efter 
cirka två mils springande och höjning av cirka 
tvåtusen ledningar fick jag en muskelknut i ett 

bakben. Men nöden är uppfinningarnas me-
tod. Jag lade ribban uppe på en av följebilarna.

Vi åkte sen före och höjde alla ledningar 
fram till Ramsele. Det gick utan missöden. 
Där fick vi oss en härlig varmkorvmiddag.

Färden gick senare upp mot Nordantjäl, 
men där var det stopp. De hade byggt en be-
tongbro över älven. Bron var en halv meter för 
låg för att våra hus skulle kunna gå igenom.

Nu var goda råd värda pengar. Vi rekogno-
serade sju mil skogsbilvägar och konstaterade 
att om vi gjorde en sväng på dessa sju mil skul-
le vi komma över älven, vilket vi också gjorde.

Klockan tre på natten var vi framme på 
travbanan i Hoting. Jag åkte då hem till Tå-
sjö och började besimia att jag där hade min 
älskade hustru. Jag löste mitt dilemma på så 
sätt att jag tog mjölkkrukorna och ordnade 
den dagens leverans. Samtidigt åkte jag ner 
till Rossön där jag har en tillfällig bostad vid 
mina potatisodlingar. Där blev jag hela på-
följande vecka.

En ny lördag och söndag kom. Jag åkte 
hem. Min hustru hade då glömt att jag va-
rit borta föregående söndag och ställde inga 
snärjande frågor.

Lördag morgon kom och jag sa helt ärligt 
till henne attjag skulle åka till Hoting och 
hämta min traktor och sedan köra hem en 
del rävstängsel som jag hade köpt från en ri-
ven rävgård.

Väl kommen till Hoting visade det sig att 
den pojke som skulle köra min traktor från 
Rossön till Hoting hade blivit fördröjd. I vän-
tan på honom kunde jag inte hålla mej. Utan 
gjorde en utflykt till travbanan, eftersom jag 
visste att mina kamrater skulle lyfta hussek-
tionerna upp på den sockel som jag hade gjort 
en vecka tidigare. Jag kom precis för att bli 
lockad in i deras arbete. De hade nämligen 
ingen truckförare och där passade jag precis.
Vi fick upp sektion ett och två och allt passade 
exakt, men troligen var det så att det var för 
många hjälpsamma pojkar. Någon hade varit 

där och tagit bort de tvärstag som skulle hål-
la husen. När sekreteraren och jag står inne i 
huset för att kolla det hela gav väggarna vika 
och taket som hade en vikt på säkert 1 500 kg 
brakade ner i golvet. Under låg jag ihopklämd 
som ett ogräs i en växtpress. Det blev vild pa-
nik! För att lugna ner mina kamrater sa jag, 
eftersom jag var någorlunda vid medvetande: 

– Ta det lugnt pojkar, jag är inte dö än!
Med domkrafter och diverse sparkar fick 

dom lös mig ur denna effektiva råttfälla. Jag 
kände mej inte pigg precis. Min ena fotled 
verkade vid en första besiktning totalt vär-
delös. Mot min vilja skulle de i alla fall frakta 
mej till sjukhus. När bilen kom fanns det bara 
ett sätt för mej som var acceptabelt. Det var 
att fortsätta färden i knästående ställning på 
golvet i baksätet.

När vi hade åkt fyra mil hade nog all ”in-
namat” kommit i rätt läge på grund av skak-
ningarna, ty det kändes plötsligt som om man 
skulle leva ett tag till.

När vi anlände till lasarettet kunde jag i 
alla fall inte ta mej in för egen maskin. De 
la mej på en bår och bar in mej. Efter diver-
se röntgenfotograferingar skulle tre systrar i 
lättviktsklassen flytta mej från röntgenbordet 
till ren rullande bår. För forsta gången i mitt 
liv kände jag förskräckelse. När deras armar 
började ge vika tänkte jag mej in i en ryggland-
ning på stengolvet. Då är en nödlandning från 
l 500 meter i ett sportplan en bagatell. Det 
har jag provat några gånger tidigare.

Det enda de lyckades hitta var i alla fall en 
spricka i min fotled. Jag fick lämna sjukhuset 
utan något som helst plåster. Jag åkte raka vä-
gen till färghandlarn och köpte ett kilo gips 
och diverse gasbindor. Jag la gips på foten och 
åkte sedan ut på travbanan for att trösta mina 
kamrater. De blev så glada att de omedelbart 
förärade mej två kryckor som de snickrade 
ihop av diverse ribbor.

Under min sjukhusvistelse hade min 
dräng, Haldo, som är mycket snäll och hjälp-
sam och lite psykolog, åkt upp till min hustru 
och i chockat tillstånd ropat:

–Gubbjäveln har hädd ihjäl sej! Han ligg 
på Sollefteå lasarett och begravningsbilen få 
hämt’n. Jag måst åka till Rossön och hämt 
rävstängsla!

Min hustru som höll på med kvällsmjölk-
ningen hade tänkt, enligt vad hon berättade: 

– Skall jag mjölka färdigt? Men så började 
hon reta upp sig på att jag hade farit olovan-
des ut på travbanan. Hon gick in och ringde 
till Sollefteå lasarett. Nej, Sven Norlin fanns 
inte där. Då gick hon ut och mjölkade färdigt.

När hon tittade ut genom mjölkrums-
fönstret fick hon se vår bil köra in på gården. 
Hennes nyfikenhet upphörde inte förrän hon 
fick se vem som körde bilen, ty chauffören det 
varjag. Jag halade ut mina tillyxade kryckor 
och fick strax följe av min lilla dotter Maud, 
som är 3 1/2 år. Hon bedyrade hur hemskt 
synd hon tyckte om mej. Jag tog mej så små-
ningom in på en säng. Där låg min lilla dotter 
och jag och höll omkring varann. Själv kände 
jag mej som en hund som kan tänkas ha fått 
mycket stryk. Jag inväntade de djävulska ste-
gen när min hustru skulle komma in. Jo, nu 
kom hon. Hon kikade på mej. Då hann jag 
göra den reflektionen: Hon är laserstrålens 
moder! 

– Jaså, har du fastnat i nån rävsax?
Min lilla dotter sa: 
– Bry dej inte om fruntimmer!
Drängen Haldo hade åkt med en annan 

grabb som också dricker mellanöl. När de hit-
tade en Dawid Brown traktor i Rossön tog de 
för givet att det var min traktor. Men grannen 
som ägde traktorn sprang fortare och hann få 
stopp på dem. När de så småningom hittade 
min traktor for de upp till Hoting och lastade 
det här rävstängslet. Sen kom de genom Ho-
tings gator med drängen Haldo överst på las-
set, som var cirka fem meter högt. Den andre 
grabben körde så fort en traktor kan gå på mel-
lanöl och diesel. I Hotings centrala del släppte 
dragstången. Lasset gjorde en volt över trot-
toaren. Genom luften seglade den första le-
vande satelliten, företrädd av drängen Haldo. 
Han torde nu ha varit död och begraven om 
inte en lycklig omständighet hade varit med. 
En mercedesbil stod parkerad framför en ki-
osk. Den hade bakdörren öppen. Drängen 
Haldo hamnade i baksätet på bilen. När han 
i chockat tillstånd tittade upp fick han se en 
snygg flicka med två negerpojkar i framsätet. 
Då skrek han: 

– Oh, kvinna vi måste träffas och göra vita 
barn!

Ja, det har varit en hård sommar. Jag har 
kämpat hårt för att min hustru inte skulle få 
anledning påminna om mina snedsteg. Att 
göra det på ett ben är inte så lätt.

Om någon till äventyrs betvivlar sannings-
halten i någon historia kan det vara en tröst för 
såväl berättare som läsare att veta att det for-
dras intelligens även för att ljuga trovärdigt!

sven nordin, f.d. ordförande

drängen Haldo och 
transport av Totohuset

”
”

Gubbjäveln har hädd 
ihjäl sej! Han ligg på 
Sollefteå lasarett och 
begravningsbilen  
få hämt’n.

” ”
Under låg jag ihop-
klämd som ett ogräs i 
en växtpress. 
Det blev vild panik! 

Detta var år 2000 när Herman dök upp 
hos oss i Hoting och redan 2001 dök Her-
man upp igen och då hade han med sig några 
fina ”häststatyetter”, vilka han ville förära 
Hotingtravet och användas som priser m m.

Det känns mycket prestigefyllt att ha ett 
sånt fint pris att tävla om:  Det är normalt 
bara penningstinna och prestigefyllda lopp 
som World Cup Trot-serien som har ”råd” 
att använda såna priser…

Eftersom Herman Hotings priser är 

uppsatta som ”vandringspriser” över flera 
år dröjer det innan nån kan få ta med sig 
priset för evigt.  Därför tog både Herman 
och styrelsen för Hotingtravet gemensam-
ma beslutet att Ove A Lindqvist, som blev 
champion 2012  för tredje året i rad, skulle 
får den första skulpturen.  

Det kändes bra och skönt  både för Her-
man och oss att få dela ut priset till O A 
Lindqvist.

hotingtravet gM  s-o lindMan

En hedersman från Tyskland  
har funnit sitt  HOTING….
herman hoting (!) låter kanske påhittat (?), men så är inte 
fallet…  herman hoting kommer från tyskland  och hade 
hört att det fanns en ort som hette hoting, vilken han 
sökte upp.

Den nybyggda inskrivningen 2013.
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Tel  0671-105 84,  
 (Lindman S-O =  070-211 27 49)

www.hotingtravet.com
 www.hoting-tasjodalen.com

info@hotingtravet.com eller solindman@telia.com

med rikstäckande resurser!
oljeleverantör
till din lokale
Välkommen

 

Varmt Välkomna!
Birgitta

Mån-Fre 10-17, Lö 10-15
Storgatan 16

Mån- Tor 11.00-21.00
Fre-Lör 11.00-23.00

Sön 12.00-21.00

PIZ
ZERIA HOTINGPizza, sallad, À la carté, 

sallad, kebab

Välkomna
Storgatan 32, Hoting

0671-10880

ÖPPET HELA SOMMAREN

Öl & Vin 
rättigheter

Hoting Turistbyrå/Camping
Tel 0671-102 48 

Campingen öppen året runt
Stugor i naturskön miljö

Boulbana
Badplats med hopptorn

Put & Takefi ske • Forntidsmuseum

www.hotingscamping.se

Kontakt: Claes-Göran 0671-107 57, Eric 0671- 107 56
Medlem i Hotings LBC

AB

Allt inom Grävning & maskin-
transporter upp till 30 ton Logen Brattbäcken

• Dans  • Pub  • Fika m.m.

Lördag 17/8 21.00–02

HOTING

Öppettider
Måndag – fredag 9-19 
Lördag – söndag 9-17

Den trevliga butiken
Varmt välkommen 

Jenny med personal

Storgatan 16, Hoting • 0671-100 06 Välkommen!

Mån-fre 10–17
Lördagar  10–13

START MÅNDAG 8/7
VI HAR ÄVEN LAGERFÖRSÄLJNING 

VISSA DAGAR PÅ  STORGATAN 1

                    

REA REA REA Din kompletta Servicebutik

Hoting, Storgatan 42 • 0671-108 60

Livs – Snabbmat –Biltillbehör
Kaffe – Tvätthall – Kiosk

Mattssons Servicebutik HB

Hotings Lastbilscentral är ett medlemsägt företag med kontor
på Storgatan 30 i Hoting och med verksamhet både inom

Jämtlands- och Västernorrlands län.

Medlemsföretag fi nns på följande orter: 
Norråker, Brattbäcken, Tåsjö, Hoting, Rossön,

Backe, Vängel, Junsele, Ramsele, Näsåker,
Strömsund, Sollefteå

Vänd er till oss vid behov av entreprenad-
arbeten, transporter och maskinarbeten.

Vi säljer också förädlat grus, 
berg- och jordmaterial

Besök oss gärna på kontoret 
eller ring på nedanstående 

telefonnummer.

Kontor: 0671-100 36, 103 37 • Joakim Lilja 070-384 12 77 
Sven-Olof 070-211 27 49

SERVICE & RESERVDELAR
BMW • CITROËN • NISSAN • SUBARU

Industrivägen, 830 80 HOTING
Tel 0671-109 30

Auktoriserad 
bilverkstad
– din trygghet!
• Plåtverkstad 
• Hyrbilar
• Vindrutebyten 
• Ac-arbeten
• Hjulinställning

”Vi gräver och 
spränger för djupa 
förhållanden”

Mats Sundelin Entr. AB Hoting
Mats Sundelin Entr. AS Trondheim, Narvik
0671-100 30, 070-630 71 87

 LOPPSPONSORER TILL HOTINGTRAVET 2013
Lördag den 6 juli Tisdag den 9 juli Fredag den 12 juli

swedbank  hotings taxi & lokets lopp grus ove aB

sleipner Bergsåker handelsbanken hoting lrf

strömsunds  optik ivars Bilservice aB statkraft

& Bergmans optik sollefteå strömsunds Kommun diös sundsvall open trot

totomaterna  anton eriksson ”Kungen” anderssons Åkeri aB

Mårtenssons vvs hoting iCa supermarket simonssons sCa

hoting Camping hoting turist tidningen strömsund / ovanfjäll aB 

hotelll raivi Mediaprofil netcontrol

ivars Bil Preem/hotings oljedepå lastbilscentralen hoting

sh servicecenter/ Pn Motor arena dannero

Benny Wests minne ovalla travbana 100 Kvar  
      
       

 LOPPSPONSORER TILL HOTINGS PONNYTRAV 2013
söndag  7 Juli   onsdag den 10 Juli

Wgt aB    100 Kvar 

hoting grus aB   hotings däckservice aB

Bölanders eltjänst aB  solab i viken aB

hotings skor & diverse hB  Bergsåkers Ponnytravklubb

hoting turist/ hoting Camping aB Byggtjänst  hoting aB

dorotea & hoting aktuellt aB  hotell raivi aB hoting

Plasthuset  hoting aB  ih autofinish i hoting aB

iCa Björnen helsingborg  iCa nära hoting

hotings Åkeri aB   eMKaB
100 Kvar    ragnar lifs lopp

Sponsorer Hotingtravet
ÖVRIGA SPONSORER & bIdRAGSGIVARE TILL HOTINGTRAVET 2013
ankis servering travbanan Bilbolaget strömsund Bjerne engholm Backe 

Bygdens framtid Börje lifs Bygg  Kyrktåsjö Coop Konsum strömsund 

efPe Bygg strömsund evas Blommor hoting fjällsjö Åkeri aB

fBfB strömsund fjällveterinären strömsund folkes Bil aB strömsund 

four tree aB rossön geas´s Prylshop  hoting gärdin & Persson strömsund 

hallvikens radio & tv handelsbanken strömsund hembygdsföreningen hoting 

hermann hoting  tyskland hotell nordica strömsund hotingfrissan   

hotings if hotings s–förening Jaxons Åkeri aB hoting 

JBg gruppen (Joakim stivenius) Jonsson haldor hoting Karamellen strömsund 

lif  Carin & håkan sigtuna logenarrangörerna Brattbäcken  lösvirkeshus strömsund 

Matcentrum i hörnefors aB Maskinkonsulten strömsund Moderaterna strömsund 

Moper aB  hoting nKv Kontorsvaror Umeå nordisk Present östersund 

oK strömsund Perssons Persienn & Markiser rättvis demokrati strömsund 

sB Maskintjänst strömsunds arbetarkommun strömsunds Centerkrets 

strömsunds BlomsterhandelaB studieförbundet vuxenskolan svensk travsport / atg 

team täxan hB strömsund team skrållan Kyrktåsjö team sportia strömsund 

tv Profilen strömsund tåsjödalens timmerhantering tåsjö rör aB Karbäcken 

vattudalens rör strömsund Wahlin Margot Kyrktåsjö ö-Bua strömsund

Totomaterna:  
lifs livs Kyrktåsjö 
Konsum Åsele
time Mattssons servicebutik hoting
Preem  norråker 
 strömsunds Cigarraffär
sport & fritid dorotea 
 Junsele spel & gotta
iCa Cetehallen ramsele

NYA OCH REGUMME-
RADE DÄCK!
Till lastbilar 
och personbilar
• Omläggning 
• Balansering

Hotings Däckservice AB
Parkgatan 6, Hoting • 0671-108 88

Det var en syn för gudar. Då körde man med risslor på 
istravet och när fältet kom svepande mot timmerhin-
dret gällde det för kuskarna att bestämma sig snabbt. 
En del försökte köra över och sitta kvar i risslan. Det gick  
dåligt. Dom som stannade, klev av och ledde hästen över tim-
merhindret hade större framgång.Det var en travdag som sent 
skall glömmas. Folk skrattade så dom tjöt över dråpligheterna 

vid den över-byggda vattengraven, minns Sven Norlin. Han 
var liten pojkspolning på den tiden men var med och beski-
kade den begivenhet som lockade man ur huse varje vinter. 
Istravet i Tåsjö började redan 1920. Flyttade sedan till Bratt-
bäcken och så småningom till Hoting där det för 10 år sedan 
var dags att flytta upp verksamheten på torra land.

Världens enda travhinderlopp
världens hittills enda travhinderlopp kördes på tåsjön vid Brattbäcken vintern 
1932. det var en tillställning. Mitt i banan hade det blivit en vak. en sådan baga-
tell fick inte hindra travfesten. vaken byggdes över med stadiga timmerstockar 
från en välta i närheten.
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En av Europas förnämsta 
samlingar av veteranbilar 

och motorcyklar
Fordon från 1906 till 1975

Vi önskar er varmt välkommen 
till en upplevelse och tillbakablick 

på bilens utveckling
Jörgen & Niclas Ericsson

VÄLKOMMEN till IVARS BILMUSEUM
– Öppet 16/6 - 28/8 –

Öppettider: Vardagar 10–18 • Lördag & Söndag 11–17
Tel. 0671-105 62. För bokning övriga tider ring 0671-71 30 00 • www.ivarsbil.se

––––––––––––––––– ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt 11111111111111111111111111111116666666666666666666666666///////////////////////////666666666666666666666666666666 --------------- 22222222222222222222222888888888888888888888////////////////////////88888888888888888888888 –––––––––––– ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖpppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeettttttttt 1111111111116666666666666/////////////////////666666666666666   2222222222228888888888888////////////////888888888888   
VÄLKOMMEN till IVARS BILMUSEUM

– Öppet 15/6 - 31/8 –

VÄLKOMNA TILL IVARS BIL
VI SÄLJER:

Västra Hoting 450, 830 80 HOTING Tel: 0671-71 30 00 www.ivarsbil.se
Öpppettider under sommaren: Måndag: 9.00–17.00, Tisdag–Fredag 8.00–17.00, Lördag: Stängt 1/6–31/8

DESSUTOM ALLTID ETT STORT URVAL AV BEGAGNADE BILAR I LAGER. TREVLIG SOMMAR!
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