
PROGRAM
FREDAG 4 AUGUSTI
11.00-17.00 Mässan öppen
11:00 
•  Föredrag Vilthantering och styckning  
 i serveringstältet
• Föreläsning Hälsa för livet

11:30 
• Föreläsning Felles Fjellrev

12.00  
•  Föreläsning Allmänt om väder
• Vattenapporttävling

12.30 
•  Agilityuppvisning i hundområdet

13.00 
•  Föreläsning Hund i nöd
• Trollerishow för barnen

14.00 
•  Föreläsning Skyddad natur
• Nosework uppvisning 
• Close-up Trolleri med Jacob Schenström.  
 Varar fram till kl 17.00

14.30
• Föreläsning Björnjakt och Björnspillnings- 
 inventering. 

15.00 
• Föreläsning Snö och skog
•  Agilityuppvisning i hundområdet

15.30 
•  Vattenapporttävling 

16.00 
•  Föreläsning Hundens beteende

16.30 
•  Ätté på i serveringstältet! 

18.00 
•  Ölprovning med Härjebrygg. Förköp

19.00 
•  Grillbuffé i serveringstältet

20.00 
•  Trollerishow med Jacob Schenström.

21.00
•  Sam Rocket & his Blues Prisoners 
 kvällsentré 100 kr. 

Aktiviteter under hela fredagen:
• Serveringstältet är öppet 11-17
• Helikopteruppstigning. Flyg helikopter med  
 Storm Heliworks och upplev de fantastiska vyerna
• Barnens Game Fair - Djurområde, hantverk,  
 ansiktsmålning, hoppborg mm för alla barn

• 5-kamp - tävla mot dig själv och andra om  
 fina priser och stor ära
• Hästridning med Stall Gräfs 
• Klätterträd. Bestig mässans högsta punkt
• Matlagning och provsmakning i utekök med kockarna 
• Skyttesimulator. Testa din skytteförmåga hos  
 Svenska Jägareförbundet och utmana varandra,  
 skjut älg, vildsvin och fågel
• Radiodjur. Testa hur din hund reagerar i mötet  
 med björn, älg eller vildsvin. Anmälan på plats 

Aktiviteter i skjutgropen - fredag:
med Exclusive Adventure och Jaktia Delsbo
Köp en skjutbiljett och få:
• 6 skott mot lerduvor
• 4 skott mot älg
• 4 skott mot anfallande björn
Biljetten köper du på plats i skjutgropen, en omgång 
kostar 150 kr, två omgångar kostar 200 kr

LÖRDAG 5 AUGUSTI
10.00-17.00 Mässan öppen
10.30 
• Föreläsning Hälsa för livet

11.00  
•  Föredrag Vilthantering och styckning i  
 serveringstältet
• Föreläsning Allmänt Väder

11.30 
• Nosework uppvisning 

12.00 
•  Föreläsning Allsidigheten hos våra hundar

12.30 
•  Vattenapporttävling hund

13.00 
• Föreläsning Skyddad natur

13.30 
•  Föreläsning Björnjakt och Björnspillnings- 
 inventering
•  Agility - prova på i hundområdet

14.00
• Föreläsning Snö och skog 
• Whiskyprovning med Box Whisky i fjällkåtan 14.30
• Uppvisning Älghundslydnad

15.00 
•  Modevisning. Visning av friluftskläder med  
 Motor & Fritid, Sportladan och Jaktia Delsbo
• Föreläsning Länsstyrelsens arbete inom  
 det veterinära området 
•  Fisketävling - Lord of Bruksvallarna 2017

15.30 
• Vattenapporttävling
• Föreläsning Hundens beteende

16.00 
• Prisutdelning 5-kamp
• Utlottningspriser skytte

16.30 
• Föreläsning Felles Fjellrev
•  Ätté på i serveringstältet! 

17.00
• Whiskyprovning med Box Whisky i fjällkåtan

19.00 
•  Gästabud och dans till Kire Ljung och  
   Pelle Ferm band. En härlig delikatessbuffé  
   dukas upp i gemytlig atmosfär

22.00 
•  Kvällsentré 100 kr 

Aktiviteter under hela lördagen:
• Serveringstältet är öppet 10-17
• Helikopteruppstigning. Flyg helikopter med  
 Storm Heliworks och upplev de fantastiska vyerna
• Barnens Game Fair - Djurområde, hantverk,  
 ansiktsmålning, hoppborg mm för alla barn
• 5-kamp - tävla mot dig själv och andra om  
 fina priser och stor ära
• Hästridning med Stall Gräfs 
• Klätterträd. Bestig mässans högsta punkt
• Matlagning och provsmakning i utekök med kockarna
• Skyttesimulator. Testa din skytteförmåga hos 
 Svenska Jägareförbundet och utmana varandra,  
 skjut älg, vildsvin och fågel
• Radiodjur. Testa hur din hund reagerar i mötet
 med björn, älg eller vildsvin. Anmälan på plats 

Aktiviteter i skjutgropen - lördag:
med Exclusive Adventure och Jaktia Delsbo
Köp en skjutbiljett och få:
• 6 skott mot lerduvor
• 4 skott mot älg
• 4 skott mot anfallande björn
Biljetten köper du på plats i skjutgropen, en omgång 
kostar 150 kr, två omgångar kostar 200 kr

Söndag 6 AUGUSTI
ingen mässdag
10.00-14.00
• Brunch på Bruksvallsliden. 120 kr

10.00 och 14.00
•  Lär dig baka tunnbröd och pizza i vedeldad  
 stenugn

Reservation för ändringar i programmet
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