
FISKEFESTEN - En folkfest för 
fisket i norra Sverige
FISKEFESTEN föddes som en idé att 
skapa en mötesplats i norra  
Sverige kring vårt gemensamma 
fiskeintresse. Ett event som tilltalar 
den väl insatta utövaren och lockar 
nybörjare till vår fantastiska hobby. 
 
Första upplagan av Fiskefesten  
ägde rum i april 2018 och lockade 
cirka 1700 besökare på en dag. 
 
Mottagandet var överväldigande 
och responsen efteråt visar att 
det finns ett stort intresse för vårt 

event, med inresande från stora 
delar av Norrland. 
 
Nu växlar vi upp och satsar på att 
vara Norrlands största mötesplats 
och mässa med fokus på fiske!
 
Här erbjuds aktiviteter och utbud 
för alla - gammal som ung,  
nybörjare som proffs. 
 
FISKEFESTEN skapar vi tillsammans 
så du och ditt företag varmt  
välkomna att både delta och bidra!

Följ oss på Facebook! Sök ’Fiskefesten 2019’

26-27 april 2019
EDDAHALLEN - SKELLEFTEÅ

FISKE- 
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UTSTÄLLARINFO



Enhetspris per enhet (3x2m ) utställaryta Eddahallen:   
                                Boka tidigt-pris                    Ord.pris efter 31/3 
 
Detaljister (försäljning på mässan):             1920 sek            2580 sek

Grossist, myndighet, organisation:            1740 sek           2310 sek

Båtutställare, turismföretag, förening:            1440 sek           1920 sek

Hantverk, flugbindare, betesbyggare:       Gratis i mån av plats          1280 sek (1 bord)       
 
(Priset gäller hela mässan. Utställarytan är omöblerad och utan monterväggar, vid förfrågan kan 
monterväggar beställas mot pristillägg. Notera att 25% moms tillkommer på alla priser)

FISKEFESTEN är ett medskapande arrangemang 
där vi välkomnar era idéer och uppmuntrar att 
göra det lilla extra för att skapa denna folkfest. 

För oss är gemenskap och upplevelsen för både 
besökare och ni utställare det viktigaste. Vårt mål 
är att du ska se fram emot FISKEFESTEN och tänka 
tillbaks på den med ett leende.  
 
FISKEFESTEN växer och flyttar till Eddahallen,  
Skellefteås största badhus med fyra bassänger för  
aktiviteter och utrustningsdemonstrationer!  
 
Stärk ditt nätverk. På FISKEFESTEN kan du träffa 
kända sportfiskeprofiler, betesbyggare, flug- 
bindare, hantverkare, naturvårdare, föreningar,  
företag, tjänstepersoner från kommun,  

myndigheter, organisationer m.m.

Norrlandsmarknaden växer. Här är fiskemöjlig- 
heterna oändliga, fisketraditionen lång och  
intresset stort. Turismen och fiskebranschen växer  
i regionen, företag utvecklas och stora  
miljöåtgärder genomförs i våra  
vatten för att utveckla fisket.  
 
Så ta chansen att visa ert företag 
och/eller verksamhet i detta  
inspirerande sammanhang!  
 

 

Varför ska du/ni delta?

I priset ingår lunch och kaffe för 2 personer, fritt wifi, 1 uttag för elektricitet samt tid i bassäng och  
på mässcen för presentation. Kontakta vår projektledare med er förfrågan och övriga önskemål.

Vår kontakt:  
Johannes Lindberg  
Projektledare FISKEFESTEN 
Kultur- och fritidskontoret  
Skellefteå kommun 
johannes.lindberg@skelleftea.se 
070 282 18 58
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FISKEFESTEN på Eddahallen   
Eddahallen har fyra bassänger av olika karaktär, 
samt två sporthallar på 800kvm respektive 250kvm. 
Den stora hallen utgör mässhall och i den mindre 

hallen finns föredragsscenen. 
  

Tid i bassäng och på scen ingår  
Utställare ges kostnadsfritt möjlighet 

att boka tid för demo i bassäng och 
presentation på scen i mässhallen. 
 
 I anslutning till Eddahallen finns    
en bollhall på 2800 kvm där en 
stor kastbana kommer finnas 
samt yta för båtutställare.  

 
Kontakta oss för idéer, önskemål 

och förslag på aktiviteter ni vill  
genomföra under FISKEFESTEN.

Eddahallens stora simbassäng

Eddahallens A-hall, mässhall

Ställa ut på FISKEFESTEN
Mässhallens utställningsytor utgår från enhetspris,  
1 enhet = 3x2m utställaryta. I mån av utrymme kan 
flera enheter kombineras för större utställaryta.  
 
FISKEFESTEN förbehåller sig rätten att göra justeringar 
i turordning och fördelning av plats för att skapa ett  
så fylligt branschutbud som möjligt för besökarna.

I anslutning till Fiskefesten arrangeras även en 
branschkonferens för fiske- och vattenvårdsarbete i 
Västerbotten. Deltagarna representerar kommuner, 
fiskevårdsområdesföreningar och myndigheter.

FISKEFESTENS öppettider: 
Fredag 26/4 kl.12 – kl.17
Lördag 27/4 kl.10 – kl.17

Våra bassänger: 
 
1. Stora bassängen - indelad i zoner och tidsblock  
    för uppvisning av flytetyg och fiskeutrustning. 
 
2. Kajakbassängen - demo av kajaker, flytring,       
    små båtar etc. Tillgänglig hela tiden, vi turas om. 
 
3. Dragbassängen - dedikerad till visning av beten.  
    Tillgänglig hela tiden, vi turas om.

4. Vadarlagunen - långgrund pool där flytkläder  
    och vadarstövlar kan testas. Öppen för alla. 
 
     OBS! Hygien och renlighet är viktigt i simhall och  
    bassänger. Endast ny och ren utrustning får användas  
    i bassängerna. Skoskydd eller skor för inomhusbruk   
    krävs i simhallen, medtag gärna inomhusskor.


