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Välkommen till den stora mässan för dig
som gillar hund, jakt, fiske och friluftsliv!
Gammplatsen Lycksele  •  27-29 maj 2016

Under hela utemässan:
• Utställargata med visning, demo & försäljning 
• Hundutställningar • Permobjörn • Knivtorg
• Föreläsningar • Skyttesimulator • Fisketävling 
• Barnområde med hoppborgar, ponnyridning m.m.

Entré:
Vuxen 150 kr / dag
Barn 0-15 år gratis
Mässpass / 3 dagar 300 kr

Förköp:
Vuxen 125 kr / dag
Mässpass / 3 dagar 250 kr
Köp på: www.tickster.com

NORRLANDS STÖRSTA UTEMÄSSA!

I samarbete med

Knivar Knivar Knivar
Utemässan Lappland gör det igen. Allt för att höja  
våra besökares upplevelser.
Vi anordnar knivtorg på Gammplatsen!

Där samlar vi knivmakare, smeder, slöjdare och 
knivkunniga. Det kommer att hållas uppvisning av 
knivslipning, bryning, arbete i läder och gravering.
Kom och upplev knivslöjdandet, handla kniv, prata 
hantverk och utbyt idéer.

Hitta inspiration hos andra slöjdare.

På plats finns lokala knivmakare och inbjudna nord-
iska gästknivsmeder, bl.a. Gunnar Momcilovic, Kay 
Embretsen, Stefan Broström, Mattias Styrefors, Jörgen 
Sundström samt många andra kända knivmakare att 
möta på knivtorget.

Visning av samlarknivar från exklusiv privat samling.
Försäljning av material, tillbehör och verktyg.



Inbjudan till Knivtorget under Utemässan 
i Lappland  27-29 maj 2016 i Lycksele
Lappland Arrangemang AB och Utemässan Lycksele inbjuder härmed personer 
med erfarenhet och intresse av knivhantverket eller knivsmide till att samlas på 
Utemässans knivtorg.

Tanken och visionen är att skapa en mötesplats för 
knivmakare i Lappland/Norrland.
Gammplatsen i Lycksele har alla dessa förutsättningar 
- miljön, tillgänglighet, engagerade människor och ett 
livligt intresse av friluftsliv på alla sätt och i alla dess 
former.

Om du har varit i Norge på Elverum under Nordiska 
jakt och fiskedagarna vet du att knivtorget är ett 
välbesökt område. En plats för utbyte av erfarenheter, 
kunnande och gemenskap. Där hålls kurser och 
handel med material. Det tävlas i knivkonst och man 
får tillfälle att prata kniv. Där möts de som har varit 
med länge, men också nya förmågor.
Det är en träffpunkt som många ser fram emot under 
hela året.
Knivtorget ger stor möjlighet att väcka intresset för 
knivslöjdandet.

Det här är något vi känner passar perfekt ihop med 
kombinationen friluftsliv, jakt och fiske som Ute- 
mässan jobbar för.

Välkomna! 

Boka en plats att visa ditt knivhantverk på utemässans 
knivtorg 27-29 maj 2016

Kontaktperson bokning och information knivtorget:

Annalena Nyholm  
Tel: 070-330 22 19  
knivtorget@utemassan.se

Daniel Svensson
Tel: 072-702 12 04          
daniel@utemassan.se


