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STIHL Timbersports intar Hektar Live!
Den 5-6 mars är det premiär för den nya mässan Hektar Live på Stockholmsmässan! Ett helt nytt
koncept som riktar sig till alla som har stor tomt, lantställe, liten gård eller egen skogsmark. Förutom
alla trädgårdsmaskiner från några av de största leverantörerna, ett stort urval av fyrhjulingar, så får
besökaren även möjlighet att se Svenska Landslaget i STIHL Timberpsorts in action!
STIHL Timbersports är en serie internationella tävlingar inom timmersport. Sporten har sitt ursprung i
Kanada, USA och Nya Zeeland där skogshuggarna anordnade lokala tävlingar för att avgöra vem som var
bäst inom yrket. Med tiden utvecklades det till idrottstävlingar på hög nivå och är idag den största
serietävlingen inom timmersport.
I Norden har STIHL Timbersports varit igång på allvar sedan 2009 och under 2014 tog sig Sverige i
lagtävlingen till en fjärdeplats under VM och var därmed bäst i Europa.
-

Vi är verkligen glada över att STIHL Timbersports har valt just Hektar Live som sin arena för att
komma ut till allmänheten med sin sport, säger Björn Lindforss, projektledare på
Hektar Live. - Vi ser verkligen fram emot att se när Sveriges främsta skogshuggare visar upp sin
skicklighet i denna fartfyllda och spännande sport!, fortsätter Björn Lindforss.

Klockan 13:00 och 16:00, båda dagar, 5-6 mars, är det så dags för uppvisning. Besökarna kommer även
att kunna ta del av den gren som kallas ”Hot Saw” som genomförs med en specialtrimmad och extremt
effektstark motorsåg. Med en kedjehastighet på 240 km/h och en vikt på ca 27 kg, utmanar denna
maskin verkligen atleterna!
Förutom skogshuggning bjuds besökarna på många andra aktiviteter under mässan, bl a kan man få
prova på sin skytteförmåga i jaktsimulatorn på Hunting Arena, lära sig hur man timrar en stenkista eller
varför inte prova på svensk whiskey.
Mässarrangören BraMässor lanserar mässan tillsammans med branschorganisationen Park & Trädgård
Maskinleverantörerna på Stockholmsmässan. Hektar Live går parallellt med båtmässan Allt för Sjöns
första helg, vilket gör det möjligt för besökarna att besöka båda mässor på samma biljett.
För mer information,
Björn Lindforss, Projektledare Hektar Live
bjorn.lindforss@bramassor.se eller på 072 309 04 48
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