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20-22 mars 2020 på Stockholmsmässan



Sportfiskemässan är årets viktigaste mötesplats 
för oss sportfiskare. Här har vi möjlighet att på 
ett avslappnat sätt träffa läsare, nätverka med 
varandra i branschen och träffa ny aktörer. 
Sportfiskmässan är arenan för alla oss som vill 
utveckla, lära oss mer och samverka för svenskt 
sportfiske.

Mathias Larsson, Fiskejournalen

Sveriges största mässa för sportfiske kastar loss i Stockholm

Välkommen till 2020 års Sportfiskemässa 
på Stockholmsmässan!

Sportfiskemässan är Sveriges största mötesplats 
för alla sportfiskare och samtidigt starten för den 
nya fiskesäsongen. Mässan växer och intresset 
för sportfisket bara ökar.  I år – 2019 – besökte 
15 140 entusiaster oss på Elmia i Jönköping. 

Sportfisket engagerar fler och fler svenskar och 
lockar entusiaster i alla åldrar. Spannet rör sig 
mellan nybörjare och proffs, ung och gammal. 
Runt 2 miljoner utövar sportfiske någon gång 
varje år. 

Av dem utgör nära 600 000 barn och ungdomar 
upp till 16 år. Man ser tydligt i dag att det är mer 
trendigt att vara sportfiskare. Man kan också 
tydligt märka att fler unga börjar fiska igen. 
Branschen omsätter ca 6 miljarder kronor per år.

På Sportfiskemässan profilerar du ditt företag, 
knyter kontakter och gör affärer!

   Se film från mässan 2019

   Se film inför mässan 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=1uLXRN-eUYs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WxZX_Zu6Lq5xaI-JcjYnh1cJVj9IhROYIuWUxkBuZ0lZlz0D9EaY8RIg
https://www.youtube.com/watch?v=76B2zlGY1A0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0j92Kb4-6n312-a92jJf7aBSAr1ULpaM2N75aiAoL-McaBgMdmPAJ1BRs


Sportfiskemässan är årets viktigaste och 
trevligaste mässa för oss! Eftersom vi på 
Mojoboats erbjuder professionella 
Amerikanska tävlingsbåtar, är det perfekt 
att hela Sveriges fiskeelit är på plats. 
Vi ser redan fram mot mässan 2020!

Erik Ohlsson, Mojoboats

Något för alla – oavsett ålder
Under mässans tre dagar arrangeras många olika publik-
dragande aktiviteter för alla i familjen. Mässan erbjuder
uppvisningar i akvariet, dragbassängen och på kastbanor, 
sportfiskeskola, kurser i olika tekniker, föreläsningar, film- 
visningar, fiskesimulatorer, tävlingar, barnfiskeskola 
och flugbindning.

Stora aktivitetstorg på mässan
Till exempel Specialfisketorg, Communitygata, Kajaktorg, 
Betesbyggargata, Trollingtorg, Metetorg, Flugbindargata, 
Hantverksgata, Ungdomsgata och nybörjarkurser i flug-
fiske för både killar och tjejer. Känn dig varmt välkommen 
att kontakta oss om du vill arrangera någon aktivitet på 
mässan!

Mässans bästa monter prisas
På Sportfiskemässan delas pris ut till årets ”Bästa Monter 
Leverantör”, ”Bästa Monter Butik”, ”Bästa Monter Förening/ 
Organisation” , ”Bästa Monter Båt/Tillbehör” och ”Bästa  
Monter Upplevelse”.  Vinnarna utses på mässan och pris-
tagarna i respektive kategori får pokal under mässfesten  
på lördagskvällen.

Ny succé senast på Elmia! 
Sportfiskemässan arrangerades senast i Jönköping och 
lockade 15 140 besökare, vilket är besöksrekord på Elmia!

Totalt 15 140 personer besökte Sportfiskemässan 2019
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Vi marknadsför – du når ut
Sportfiskemässan satsar på en bred mediemix som består
av sociala medier, alla stora fiskemagasin och fiskesajter,
print, online och radio. Mässan kommer även att marknads-
föras via våra samarbetspartners kanaler. Därför ska just du 
ställa ut på Sportfiskemässan som är den största mässan  
i Sverige inom sportfiske. Det är en turnerande riksmässa  
som lockar fler och fler fiskeintresserade besökare från  
hela Sverige. Här träffas människor med gemensamma  
intressen för att titta på nyheter, prova på aktiviteter, tävla, 
titta på båtar och boka fiskeresor. Mässan har starka sam- 
arbetspartners inom företag, organisationer och skolor.  
Vidare har mässan ambitioner att öka intresset för sport-
fisket och främja fiskevård.

Fakta om sportfiske i Sverige
·   Ca 2,1 miljoner svenskar fiskar varje år, dessutom fiskar ca 800 000   
 turister när de besöker Sverige.

·   2015 betalade svenskarna ca 14,9 miljarder kronor för sitt fritidsfiske. 

·  Av detta utgjordes ca 3,6 miljarder kronor av utgifter för förbruk-
 ningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi.

·  Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap 
 var 11,3 miljarder kr. 

·  Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, ca 11 miljoner 
 fiskedagar per år. Fiske utmed kusterna och i havet ligger på ca 4,7 
 miljoner fiskedagar per år. 

·  Fångsten som behålls inom fritidsfisket uppskattas till ca 18 000 ton 
 per år. Ca 10 600 ton fångades i sjöar och vattendrag och ca 7 700 
 ton fångades utmed kusterna och i havet.

Fritidsfisket i Sverige är alltså omfattande och av stor betydelse för 
såväl friluftslivet som samhällsekonomin, inte minst på landsbygden. 

Läs mer om den officiella statistiken på www.havochvatten.se/statistik-fritidsfiske 

 
 

 
 
 
 
 

Boka din monter redan i dag och försäkra  
dig om en bra plats på mässan!

Tre dagar fulla av aktiviteter!

För oss i Älvräddarna betyder Sportfiske-
mässan möten, med massor av nya 
kontakter, och gamla vänner och bekanta, 
alla lika viktiga för oss och för våra 
vattenmiljöer. Så kom och upplev detta 
du med 2020!

Christer Borg, Älvräddarna
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Sportfiskemässan 2020
Datum: 20-22 mars
Plats: Stockholmsmässan
Adress: Mässvägen  1, Älvsjö
www.sportfiskemassan.se

Priser 2020
Anmälningsavgift 4400 kr               
Grossister & turistfiskeföretag 1190 kr/m2

Detaljister (försäljning på mässan) 1290 kr/m2     
Båtutställare  990 kr/m2 
Föreningar/organisationer/skolor 990 kr/m2

Spofamedlemmar  785 kr/m2

Sportfiskemässan är verkligen the-place-to be för alla som arbetar professionellt inom 
sportfiskebranschen. Här får du under några dagar en möjlighet till värdefulla möten med 
slutkunderna, de som håller i spöt så att säga... och samtidigt kan du knyta kontakter 
med i princip hela branschen, från detaljister, tillverkare, grossister, distributörer, föreningar, 
myndigheter, destinationer. Alla är samlade under ett tak, det är lite unikt!

Thomas Abrahamsson, Ifiske

Hitta till Stockholmsmässan
Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station,  
som är Stockholmsmässans närmsta granne. På tio minuter  
tar pendeltåget dig från Stockholm Central till Stockholms- 
mässan. Snabbt och miljövänligt. Kan det bli bättre?

Adress 
Mässvägen 1, Älvsjö

Med SL  
Pendeltåg från Stockholm Central mot Älvsjö Station  
avgår 8-14 gånger i timmen. Resan tar endast 10 minuter.

Raka spåret Stockholmsmässan-Arlanda
Nu finns ett nytt, miljövänligt resealternativ mellan  
Arlanda och Älvsjö station som ligger granne med  
Stockholmsmässan. Med en ny pendeltågslinje åker  
du raka spåret på drygt 50 minuter för 125 kronor.  
Den som redan har månads- eller annat periodkort  
på SL får lägga till 75 kronor för att stiga av eller på  
vid Arlanda. Pendeltåget trafikerar även Uppsala, men  
då tillkommer biljett för passage över länsgränsen.  
Tåget avgår från Sky City, mittemellan terminal 4 och 5.

Trafikinformation SL
Bussar, tunnelbana, tvärbana, pendeltåg
Telefon: 08 600 10 00,  www.sl.se 

Trafikinformation SJ
Telefon: 0771 75 75 75 www.sj.se 

Med bil
Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/Älvsjö.

www.sportfiskemassan.se




