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Stor satsning på Utelivsmässa i Timrå
Den 14-16 juni 2013 arrangeras Utelivsmässan vid Timrå Friluftscentrum med fokus
på jakt, fiske och friluftsliv. Den blir den första mässan av sitt slag i Timrå och cirka
10 000 besökare förväntas komma. Ett stort antal lokala och nationella utställare
medverkar och nu planeras det för en riktig familjefest.
Mässan arrangeras på Skönviksberget, Timrå Friluftscentrum, bara några minuter från E4.
Dagarna inbjuder till musikunderhållning, tävlingar och många spännande upplevelser för såväl
vuxna som barn. Intresset för mässan förväntas bli stort och det finns plats för över 200 utställare
på området.
Bakom arrangemanget står Mittevent tillsammans med intresseföreningen på Timrå Friluftscentrum.
- Det är viktigt för orten att det anordnas större evenemang som engagerar många och lyfter
fram det man kan uppleva i regionen. Det är en intressant och rolig mässa som passar alla, både
stora och små, säger Camilla Abrahamsson, mässarrangör på Mittevent.
På mässan kommer besökarna bland annat att kunna titta på downhill, rullskidetävlingar och det
senaste inom jakt och fiske. Det blir även uppvisningar med agility, skytte och motorfordon. För
barnen finns det ponnyridning, ansiktsmålning och upplevelser i skogen med Mulle. Det väntas ett
fullspäckat program med många aktiviteter. I anknytning till mässan kommer det att finnas inhyrda
bussar som tar besökare från Sundsvall och Timrå till mässan på Skönviksberget.
- Vi välkomnar arrangemang som Utelivsmässan och tycker att det är ett bra initiativ. Mässan
profilerar vårt friluftsområde och visar på vilka möjligheter som det finns hos oss. Vi hoppas på
ett välbesökt evenemang, säger Gunnar Forsén, en av initiativtagarna till mässan och
intresseföreningens ordförande, Timrå Friluftscentrum.
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Fakta om arrangören:
Mittevent är ett företag som ligger i Timrå och erbjuder events för såväl små som stora organisationer. Mittevent
arrangerar events från idé till genomförande och under 2012 har de anordnat flera stora evenemang. Exempel på
dessa är Y-expo i EON Arena, Timråmässan i Timrå Sporthall, danskvällarna Retroröj på Bergeforsparken och mässor
på kryssningsfartyget Cinderella. På agendan framöver står bland annat den stora Konstmässan 2013.

