
 

Swedish Game Fair, 21-23 maj 2020 
Swedish Game Fair arrangeras på det kungliga slottet Tullgarn, strax söder om Stockholm. Mässan har 20 000 
till 25 000 besökare och över 300 utställare. Nästa mässa arrangeras 21-23 maj 2020 och kommer bli den största 
mässan någonsin.  
 

 
En mässa som berör 
Swedish Game Fair på Tullgarns Slott är mässa som berör och årets upplaga är inget undantag. 
Arrangemang av den här typen är sällsynta och dessutom mitt i en storstadsregion.  
 
En av de större nyheterna inför årets mässa är premiären för Swedish Game Fair Jaktbilsutställning. 
Det är utställningen för de som gillar specialbyggda jaktbilar! Det finns en unik och bred jaktbilskultur 
i Sverige. Fredagen den 22 maj kommer besökarna att få se entusiasternas unika bilbyggen i en egen 
avdelning i Slottsparken på Tullgarn.  

- Det är jättekul att presentera något nytt för jaktsverige. Här kommer alla entusiaster att få se 
riktigt häftiga bilar och lösningar. Det kan vara köregenskaper eller smarta lösningar för 
hundar, vapen och elektronik. Vi ser ett jättestort intresse för Jaktbilsutställningen, säger 
Patric Dalfjärd, projektledare för mässan.   
 

På Swedish Game Fairs hemsida kan man anmäla sitt eget bilbygge och vara med och tävla om ”Årets 
Jaktbil 2020”.  
 
Äkta mat på Swedish Game Fair 
Allt fler inser vikten att veta var råvarorna till vår mat kommer ifrån och vi söker efter det genuina och 
äkta – helt enkelt Äkta Mat! I år kommer besökarna i större utsträckning att mötas av lockande dofter 
från det äkta köket. 
 

- Vi kommer att knyta samman aktiviteterna under rubriken ”Äkta Mat”. Både jakt, fiske och 
lokalproducerat innebär möjligheten till att äta gott. Det kommer att ges tillfälle för 
besökarna att både få lära sig om tillvaratagande, laga och smaka på mat – Äkta Mat helt 
enkelt, berättar Patric Dalfjärd. 

 
Våra skogar innehåller en naturresurs som ger oss unika råvaror – viltkött. Tillsammans med den 
smarta, närodlade och lokalproducerade maten har vi de naturligaste, nyttigaste och godaste råvarorna 
som finns – med andra ord ”Äkta Mat”. 
 
Utökat mässområde 
Jakten har alltid varit en central del av Swedish Game Fair och fortsätter vara så även i år. Flera av 
Sveriges största handlare inom vapen, optik och jakttillbehör finns på plats och här finns chansen att 
känna på alla de senaste nyheterna. Självklart så kommer alla skytteintresserade att få sitt ute på 
mässans häftiga skjutfält.  

- Vi har märkt ett stort intresse för årets mässa, därför har vi också fått öppna upp en helt ny 
mässgata. Det känns riktigt kul att allt fler uppmärksammar vårt koncept med att presentera 
branschen, både för inbitna, intresserade och för de besökare som är nybörjare, avslutar 
Patric Dalfjärd.  

 
När mässan slår upp portarna den 21 maj är det på hela 90 000 kvadratmeter. Sportfisket är tillbaka 
precis vid vattnet och hundprogrammet är än vassare. Äntligen är Swedish Game Fair tillbaka! 
 
Kontaktperson 
Patric Dalfjärd 
Patric.dalfjard@nortuna.se 
073-829 87 31 
 
 
 



 

Swedish Game Fair, 21-23 maj 2020 
Swedish Game Fair arrangeras på det kungliga slottet Tullgarn, strax söder om Stockholm. Mässan har 20 000 
till 25 000 besökare och över 300 utställare. Nästa mässa arrangeras 21-23 maj 2020 och kommer bli den största 
mässan någonsin.  
 

 

 
Swedish Game Fair Jaktbilsutställning, 22 maj 2020. 
 
 

 
Swedish Game Fair 21-23 maj, 2020 utökar området med ytterligare en mässgata.  
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På Tullgarns slott kommer besökarna att mötas av lockande dofterna från det vilda  
köket. Allt fler inser vikten att veta var råvarorna till vår mat kommer ifrån och vi  
söker efter det genuina och äkta! 
 
 


