Gästabud
med Wells
- få platser
kvar beställ
i dag!

PROGRAM 3-4 AUGUSTI 2018
FREDAG 3 AUGUSTI

Aktiviteter i skjutgropen - fredag:

15:00

• Föreläsning Matnyttiga växter i fjällen.
• Uppvisning lydnad med älghund i
hundområdet med Tova-Liza Willenfeldt

• Fisketävling - Lord of Bruksvallarna 2018

med Exklusive Adventure och Interjakt
Skjutbiljett 1: 6 hagel och 4 kula (klass1). Skjutupplevelse där man får testa olika vapen och sikten. 6
lerduvor erbjuds samt på kulstationen skott mot
löpande vildsvin och attackerande björn. Vildsvinet
markeras ej, bara träffresultatet på björnen. 100:-/
biljett. Från 15 år.
Skjutbiljett 2: 8 skott kaliber 22. Skott mot två olika
djur, med olika avstånd och med poängbedömning
(ringade). 3 priser lottas ut bland alla som deltar.
Dagens bästa poäng vinner dessutom ett fint pris. 50:-/
biljett från 10 år.
Biljetterna köper du på plats i skjutgropen.
NYHET! Bäre Jänta (bara för tjejer) kl 15:30

15:30

LÖRDAG 4 AUGUSTI

22:00

11:00-17:00 Mässan öppen
13:30

• Agilityuppvisning och prova på med egen
hund i hundområdet

14:30

• Föreläsning - Om att byta ekorrhjulet i

storstan mot mot lugnare liv i fjällen
med Louise Östberg.

15:00

kvalheat.

• Bâre Jänta - Aktivitet i skjutgropen bara
för kvinnor. Diskutera förutsättningar
och träffa likasinnade.
• Föreläsning Respekt i Fjällen med Hielke
		Chadron, ledvärd, guide och fjällräddare.

16:00

• Flugfiskekurs med Harrkungen.

16:30

• Ätté på i serveringstältet!

18:00

• Grillbuffé (ingen förbokning)
Pris 260 inkl kvällsentré.

21:00

• Musikshow Kingen - It´s all about the
groove, mässtältet.
• Kvällsentré 100 kr

Aktiviteter under hela fredagen:

• Serveringstältet öppet 12-17:30
• Helikopteruppstigning. Flyg helikopter med Storm
Heliworks och upplev de fantastiska vyerna
• Barnens Game Fair - Djurområde, ansiktsmålning,
hoppborg, tipspromenad, sagostund mm för alla
barn
• Hästridning och aktiviteter med Stall Gräfs
• Utmaningen - utför uppdrag och vinn priser
• Snöhög, pulka och lek med hjälp av Myhrs Åkeri

10.00-17.00 Mässan öppen
10:15
• Bâre Jänta - Aktivitet i skjutgropen för
kvinnor. Diskutera och träffa likasinnade.

10:30

• Fisketävling - Lord of Bruksvallarna 2018.
• Föredrag Vilthantering och Styckning i
vinterstudion - Jille Ren & Vilt.
Kostnad 50 kr.

12:30

• Agilityuppvisning och prova på med egen
hund i hundområdet

13:00

• Föreläsning Lyckas tillsammans – om att
bygga upp ett starkt ekipage med Tova-Liza
Willenfeldt - Vinnaren av Draghunds SM.

13:30

• Underhållning mässcenen Robert Wells
med band.

14:30

• Politisk debatt - Vad tycker partierna om

16:00

• Flugfiskekurs med Harrkungen.

16:30

• Ätté på i serveringstältet!

19:00

• Gästabud och dans till Kire Ljung och
Pelle Ferm band. En härlig delikatessbuffé dukas upp i gemytlig atmosfär.
Gästabudet måste förbokas.
• Kvällsentré 200 kr
• Musikshow i mässtältet med
Robert Wells med band.

Aktiviteter under hela lördagen:

• Serveringstältet öppet 12-17:30
• Helikopteruppstigning. Flyg helikopter
med Storm Heliworks och upplev de
fantastiska vyerna
• Barnens Game Fair - Djurområde, ansiktsmålning,
hoppborg, tipspromenad, sagostund mm för alla
barn
• Hästridning och aktiviteter med Stall Gräfs
• Utmaningen - utför uppdrag och vinn priser
• Snöhög, pulka och lek med hjälp av Myhrs Åkeri

Aktiviteter i skjutgropen - lördag:
med Exklusive Adventure och Interjakt
Skjutbiljett 1: 6 hagel och 4 kula (klass1). Skjutupplevelse där man får testa olika vapen och sikten. 6
lerduvor erbjuds samt på kulstationen skott mot
löpande vildsvin och attackerande björn. Vildsvinet
markeras ej, bara träffresultatet på björnen. 100:-/
biljett. Från 15 år.
Skjutbiljett 2: 8 skott kaliber 22. Skott mot två olika
djur, med olika avstånd och med poängbedömning
(ringade). 3 priser lottas ut bland alla som deltar.
Dagens bästa poäng vinner dessutom ett fint pris. 50:-/
biljett från 10 år.
Biljetterna köper du på plats i skjutgropen.
NYHET! Bäre Jänta (bara för tjejer) kl 10:15

BOKA DIN BILJETT PÅ BRUKSVALLARNAGAMEFAIR.SE
fjällbygdernas möjligheter?

Reservation för ändringar i programmet

BOKA DIN BILJETT PÅ BRUKSVALLARNAGAMEFAIR.SE

