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Nu gör vi det här på riktigt.
Precis i slutet av vårfloden, när det grönskar som mest i skogen och som förväntansfullt
myllrar av liv, en sol som vägrar gå ner och med stolta Rösåsberget övervakande i bakgrunden.
Precis där. Ja, exakt där mellan berget och kanske Ångermanlands finaste fiskevatten
arrangerar vi stolt Höga Kusten Game Fair.

Uppleva
Känna
Smaka
Göra

Vi går all in på Jakt, Fiske, Hund, Skogsbruk,
4WD, Bushcraft, Mat, Musik, Friluftsliv & Äventyr.
Självklart kommer det finnas godisremmar, popcorn och ballonger,
men det är inte därför du kommer.
Du kommer till Höga Kusten Game Fair för att uppleva, känna,
smaka, göra och har vi lyckats kommer tiden att rusa iväg.
Det här är inte en mässa i traditionell mening där du måste trängas
och stressa för att hinna med. Här kommer du för att ta dig tid och
samtalen pratas till punkt.
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DETTA ÄR HÖGA KUSTEN GAME FAIR 2022

JAKT & VAPEN
På andra sidan gångbron över Moälven finns Jakt & Vapen-området.
Här finns allt inför höstens jaktsäsong - men framförallt så har vi en
skjutbana där du kan provskjuta vapen, testa ljuddämpare, kikarsikten
och ammunition från branschledande vapentillverkarna.
Här tillhandahåller vi hörselproppar men ta gärna med dina egna kåpor.

MOTOR
Går du i tankarna på att köpa elbil?
Eller söker du den perfekta jaktbilen?
Besök gärna vår motorpark med de största återförsäljarna och få
koll på de senaste trenderna och kanske rentav testa någon 4WD,

Testkör på

Rubicon
4x4 Trail

SUV, SSV eller ATV på Molidens egen Rubicon 4x4 Trail som går
ner genom ravinen, över stock och sten och blandad terräng.

SKOGEN
Skogsbruk är ett av de största inslaget inom Game Fair.
På det specialbyggda eventområdet mitt i skogen, där du har
Rösåsberget i bakgrunden och skog så långt ögat når, kan
du som skogsägare, entusiast eller du som är inom skogsindustrin testa maskiner till fullo.
Både få demo men även prova själv.

ZIPLINE

Svisha över Moälven i 75km i timmen!

Längst ut på åsryggen, högst upp i de stora tallarna, startar den fartfyllda
Ziplinen. Sittandes i klättersele susar du fram på en 120m lång vajer över
Moälven och fiskeområdet, i över 75km/h. Här utlovar vi ett adrenalinpåslag utan dess like för både ung som gammal.

FERRY SVAN

FISKE
Testa
fiskelyckan
i Moälven...

Nere vid Moälven, ett av Ångermanlands
finaste fiskevatten, har vi vårt fiskeeldorado.
Här kan du känna och klämma och prova de senaste
rullarna, kolfiberspöna, dragen och flugorna
från branschledande leverantörer.
Eller varför inte ta på dig vadarstövlarna och gå ut
i forsen och testa fiskelyckan för en stund?

FRILUFTSLIV & ÄVENTYR
Nedanför bron sätter vi i kajakerna, flotten eller SUPen i den lätt
strömmande Moälven. Sen tar vi oss 8 km slingrande nedför till
upptaget vid mynning av Happstafjärden.
Höjdpunkten med året Game Fair kan bli sightseeing i små flygplan,
som startar och landar på Mellansels flygplats, på andra sidan
berget. Passa på att se Höga Kusten från ovan, mer spännande
och vackrare blir det inte.
Rösåsberget, en av Höga Kustens bästa klättring väntar på dig.
Ta med rep, kilarna, klätterskor och utmana dig själv med någon av
lederna uppför den 110 meter lodräta väggen.
Prova guldvaskning och dröm om guldet.
Skattjakt varje dag kl 14:00. Första ledtråden fås vid Stora scenen.
Först att gräva upp skatten vinner. Olika skatter varje dag till
ett totalt ett värde av 10.000 SEK/dag.

BUSHCRAFT
i vår Outdoor Camp
Vi tar Buchcraft till 2.0.
Haka på senaste Youtube trenden och var
med och bygg en överlevnadskoja.
Träffa Hemvärnet och Försvarsmakten för att
se vad du skulle kunna göra för Sverige.
Testa din fysik. Har du det som krävs att söka in
till de svenska elitförbanden?
För dig som inte vill ha blodiga armbågar så
har vi även Glamping, eller varför inte köpa
lokalproducerade ingredienser för din egen lunch
som du lagar till över öppen eld.
Lär dig slipa din yxa.
Sugen på att tälta på biltaket?
Vår outdoor Camp erbjuder en massa häftiga
saker för den som vill prova på.

Barnens GAME FAIR

Var med och fira Bävern Bärras födelsedag som vi firar i dagarna tre.
Varje dag mellan 11:00-14:00 så får barnen hänga med lekledarna
som tar med barnen på äventyr kring hela Game Fair området.
Fiska, laga egen mat över öppen eld, pyssla, hälsa på djuren,
vaska guld, testa äventyrshinderbana, ponnyridning,
skjuta pilbåge och självklart inget barnkalas
utan fiskdamm.

Här blir det helt enkelt
ingen lugn stund...

HUNDAR
Game Fair är för hundar, hundmänniskor och alla andra.
Din kompis är hjärtligt välkommen till någon av våra HundBARer,
där bjuds det på färskt vatten och en liten munsbit om det behövs.
Här kommer det finnas allt du kan tänka dig för ett aktivt hundliv.
På aktivitetsytan har vi rallylydnad, agility, tävlingslydnad och
freestyle, både som uppvisning och prova på.
Permobjörnen är speciellt för dig med jakthund där du kan prova
på det stora björntestet med med din hund.

MUSIK & FESTLIGHETER
Anders Bagge dyker upp på lördag eftermiddag för mässmingel.
Afterwork på puben vid Molidens dansbana från 16:00.
Vi kör Happy Hour varje dag där populäre trubadurerna Erika & Blylod underhåller i puben.
På fredag går vi ”all in” och lyfter taket med Pink Hink från kl 21:00-24:00.

Vid anrika
Molidens
dansbana
bjuds det på
underhållning
av klass..

På lördagkväll uppträder Anders Bagge kl 21:00 och senare tar John Lindberg Trio över,
så förbered er för en kväll med fullt drag och klackarna i taket.

Erika & Blyblod

PINK HINK

ANDERS BAGGE

PRISINFORMATION
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ÖPPETTIDER MÄSSOMRÅDET
FREDAG 17 JUNI

10:00 - 17:00

LÖRDAG 18 JUNI

10:00 - 17:00

SÖNDAG 19 JUNI

10:00 - 15:00

Öppettider Festligheterna Molidens Folkpark
FREDAG 17 JUNI
After Work & Pub
Dans & Uppträdande

16:00 - 24:00
21:00 - 24:00

LÖRDAG 18 JUNI
After Work & Pub
Dans & Uppträdande

16:00 - 24:00
21:00 - 24:00

Anmälningsavgift & monterhyra
Monteryta		
350 SEK/kvm
Schablonavgift		
1.000kr per monter
Schablonavgift för Skogen, Fiske och Jakt tillkommer på 10.000 SEK per monter
Skjuttillstånd		
5.000 SEK för samtliga dagar
Foodtrucks		
10.000 SEK per bil
Ingen avgift eller procent på försäljning tillkommer.

Övrig service
Hyra av bord

300 SEK

Traktorlyft under mässan

750 SEK

Eluttag 220V10A

1650 SEK

Eluttag 380V16A

1850 SEK

Godslagring inför mässa

750 SEK

*Observera: Moms tillkommer på alla kostnader.

Monterplatsen inkluderar
• Företaget med på Hemsidan.
• 2 stycken entrébiljetter till mässans
samtliga dagar. Behövs ytterligare
biljetter till personal bokas det med
vip@hogakustengamefair.se.

ÖVRIG INFORMATION
Camping
Hyra campingplats

350 SEK/dygn och plats

800 meter från mässan finns uppställningsplatser för husvagnar och husbilar.
Faciliteter på campingen är: el, vatten, toaletter, duschar, diskstation samt sophantering.
Det är även gångavstånd (500m fågelvägen) till fredagens och lördagens festligheter.
Det kommer dessutom finnas transport som rullar hela tiden mellan campingen och mässan.

EXPO/RECEPTION
Väl på plats så registrerar ni in er på EXPO.
Där får ni era utställarbadges och eventuellt övrigt ni bokat.
Vi har tillsatt ett speciellt VIP team som är behjälpliga från det att ni kommer tills ni åker.

PARTNERS
Vi har tagit fram ett PREMIUM PAKET för dig som vill synas
lite mer under Höga Kusten Game Fair.
Det finns plats för totalt 8 premiumpartners.		
PREMIUMPAKETET					
•

2x1m skylt med företagets logotype vid entrén till Eventområdet.				

•

4 stycken entréer med mat-biljetter till båda kvällarnas festligheter.

•

Företagslogga på ”Mediaväggen” .

•

Företagslogga med länk på Höga Kusten Game Fair hemsida.

•

Möjlighet till surfflaggor i sitt Eventområde.

•

Företagspresentation på Höga Kusten Game Fair sociala medier.

•

Möjlighet att namnge specifikt Eventområde
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakt 					
Fiske					
Hund					
Rubicon Trail/Motor				
Skogsbruk					
Outdoor Camp/Bushcraft
Ladan med Workshops (öppnar 2023)			
Barnens Game Fair
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ÖVRIG INFORMATION
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GRAFISK PROFIL
FONTER
Rubriktext

Big Noodle Titling

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?&
Alt. Rubriktext

Praise

Brödtext

Roboto

ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST U VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&

Light Medium Bold

Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

LOGOTYPER
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Logo färg
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Logo svartvit
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Logo svart eller vit

Bäven Bärra
Barnens Game Fair

FÄRGGUIDE
Huvudmässområde

Barnens Game Fair

Musik & Dans

Hund

Jakt & Vapen

Fiske

Friluftsliv & Äventyr

Bushcraft

Skogen

Motor

SYMBOLER

Jakt & Vapen

Fiske

Friluftsliv
& Äventyr

Bushcraft

Skogen

Motor

Hund

Musik & Dans

ÖVRIG INFORMATION
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GRAFISK PROFIL
SKYLTAR

FUNKTIONÄRSKLÄDER

Park Ranger hat
Skjorta
T-shirt

Shorts

ÖVRIG INFORMATION
GRAFISK PROFIL
HEMSIDA

MOLIDEN . ÖRNSKÖLDSVIK

ÖVRIG INFORMATION
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KONTAKT

EBBA ANDERSSON

mässgeneral
boka@hogakustengamefair.se
+46 (0)76-109 39 77

MIKAEL Danielsson

platschef
omrade@hogakustengamefair.se
+46 (0)70-514 28 42

Anna-Carin Danielsson

HELENA LINDNORD

MIKAEL LINDNORD

JOHANNES LAGTUN

koordinator
vip@hogakustengamefair.se
+46 (0)70-174 96 81

PETER GLUD

jakt & fiske
jaktfiske@hogakustengamefair.se
+46 (0)70-621 75 72

@hogakustengamefair2022

www.hogakustengamefair.se

@hogakustengamefair

marknadschef
marknad@hogakustengamefair.se
+46 (0)70-698 07 59

platsansvarig
omrade@hogakustengamefair.se
+46 (0)70-369 44 84

säljpartner
johannes@highcoastcontent.se
+46 (0)76-866 96 69

