
Välkommen till

STRÖMSHOLMSDAGARNA
6-10 juni 2018 

För 100:e året i rad arrangeras det i sommar hästtävlingar i 
Strömsholms Slotts slottspark.  
 
Vi hoppas att kunna bjuda på något alldeles extra i år,  
uppladdningen för 2018 års tävlingar har börjat och vi hoppas att 
du vill vara en del av detta, på landets vackraste mässplats!  
Välkommen 6-10 juni 2018.

Tveka inte att kontakta oss, vid minsta fråga eller fundering:

Maria Blomberg, mässansvarig Strömsholmsdagarna
monter@stromsholmsdagarna.se

Fredrik Starck, projektledare Strömsholmsdagarna 
info@stromsholmsdagarna.se
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Område 
Under Strömsholmsdagarna genomförs förutom alla tävlingar en 
stor mässa med allt för häst, ryttare, hund, hem och fritid.  
2018 års mässa under Strömsholmsdagarna har tre inriktningar.

Tävlingsområdet - Ridsport Nyhet!
Inne vid tävlingsbanorna för hoppning och dressyr finns ett exklusivt antal  
platser för företag som säljer produkter inom ridsporten. I första hand utrustning till ryt-
tare och häst. Perfekt för dig som har ryttare som främsta kundgrupp.

Slottsparken - Hem, fritid, hantverk och mat
I Slottsparken skapas en vacker entré till hela evenemangsområdet, kantat av utställar-
tält. Här passerar samtliga besökare på väg in och även på vägen hem. Inriktningen är 
hem, fritid, hantverk och mat på detta område.

Showbanan - Hovslageri, transporter, show
Vid showbanan finns utställarna kopplade till SM i hovslageri, försäljare av transporter 
och fordon, Här finns även utställare kopplade till showbanan samt övriga djurslag.

Utställarhall - Nyhet!
Vid slottsparken finns en utställarhall (större gemensamt tält) där det går att hyra mindre 
platser. Platserna är 2x3 meter, längs med långsidorna. Ingen avdelning mellan försälj-
ningsplatserna. Perfekt för dig som vill ha ett bord och en roll-up

7000 
besökare

60 
olika utställare

720
ryttare deltog 2017

920
hästar deltog 2017

100 
år fyller tävlingarna

5
Svenska Mästerskap

300 000
m² stort område

5
fullspäckade dagar

Strömsholmsdagarna i siffror



Priser
Priserna avser plats med tält inkl. golv och el-anslutning. 
Moms tillkommer med 25% på samtliga priser.

Placering  Tältstorlek Pris 
Tävlingsområde 5x5 m  16 000 kr
Tävlingsområde 3x3 m  12 000 kr
Slottsparken  5x5 m  10 000 kr 
Slottsparken  3x3 m  6 000 kr
Showområde 5x5 m  9 000 kr
Showområde 3x3 m  5 000 kr

Transporter / fordon
Plats för utställning av trailer/transport, minsta yta 20m² 
200 kr/m²
Samtliga fordon/transporter vid showområdet. 
Utställarhall
Pris för 6m² är 3000 kr

Har du frågor kring området eller anmälan kontakta  
monter@stromsholmsdagarna.se

www.stromsholmsdagarna.se
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