
 

Swedish Game Fair  
Swedish Game Fair arrangeras på Skokloster, strax väster om Stockholm. Mässan har haft 20 000 till 25 000 

besökare och över 300 utställare. Nästa mässa arrangeras 28–30 maj 2021. 
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Skokloster – ny plats för Swedish Game Fair 
Vi vet att många jägare, sportfiskare och hundägare har sett fram emot att besöka årets 
största mässhändelse Swedish Game Fair på Tullgarns Slott. Tidigare togs beslut om att 
mässan flyttades fram från maj till augusti 2020. Med anledning av att det fortfarande är 
förbud för stora sammankomster har mässledningen beslutat att flytta fram mässan till  
28–30 maj 2021. 
 

- Självklart är det tråkigt för både besökare och utställare att regeringen inte har givit 
någon klarhet i vad som gäller för mässbranschen. Det är också ett hårt slag för oss 
som arrangör, men vi ser fram emot att genomföra mässan nästa år. Inom kort 
kommer vi att presentera flera nyheter, säger mässchef Torbjörn Larsson.  

 
- Det är bra att vi har tagit ett beslut och varit tydliga med framtiden. Det är dock synd 

att vi inte kan arrangera någon mässa i år, men samtidigt är det viktig att lämna 
besked om just framtiden så att alla parter kan börja planera livet efter pandemin, 
säger Ulf Segerqvist, ordförande Jaktgrossisterna.  

 
Tullgarns Slott har varit värd för Swedish Game Fair i 18 år, men nu är det dags att ta nästa 
steg och flytta till en ny slottsmiljö – Skokloster.  

- Tullgarns slott gav oss stora möjligheter att både starta och utveckla vår Game Fair i 
rätt miljö och med rätt förutsättningar. För varje år har mässan växt och nu behöver 
vi större utrymmen. Därför flyttar vi till Skokloster, säger Torbjörn Larsson.  

 
Skokloster befinner sig mitt i Sveriges mässkluster där t ex både Kista, det nya mässområdet 
Scandinavian Xpo och Arlanda finns inom 30 minuter. Med Skokloster kommer vi att kunna 
utveckla våra aktiviteter och shower på mässan. Större ytor, mer bryggor och framförallt ett 
mycket större skjutfält ska göra mässan än mer attraktiv för besökarna. 
 

- Flytten till Skokloster har varit viktig för oss. En utveckling av skyttet är precis den väg 
som vi känner är rätt för att ge besökarna nya upplevelser. Vi kommer att göra en 
storsatsning inför nästa års mässa, säger Patric Roman, marknadschef Sako Sweden. 
 

- Vi är tydliga med att det behövs en stark nationell mässa för jakten och skyttet i 
Sverige. Med Skokloster som ny plats får hela branschen de bästa förutsättningar att 
presentera både produkter, nyheter och upplevelser för besökarna, avslutar 
Christoffer Söderberg, Blaser Group AB.  
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