
En vandringsutställning
från Teknikens Hus



I utställningen 

På glid kan besökaren

spela ma� curling, 

air hockey och bygga en 

snabb bob � ll banan. 

Här kan de tävla,

ha roligt och lära sig mer

om frik� on.



Bobbana
Av återvunnet material, små papplådor och tyngder 
kan besökaren bygga en liten farkost. 

Under� ll fäster man e�  material  t ex tyg för a�  
minska frik� onen och få farkosten a�  glida lä�  i 
banan. Tyngder fi nns för a�  experimentera med - 
går det fortare om farkosten är lä�  eller tung? 

Banan är utrustad med � dtagning och besökarna 
tävlar två och två. Farkosterna placeras längst upp 
mot stoppet och man trycker på knappen. Farkos-
terna släpps iväg och � dtagningen startar i samma 
stund.

Återvunnet material och tyngder ingår.
Ställning för materialbaljorna ingår.
Elanslutning 230 V.



Ma� curling
Ma� curling är en sport som kan utövas av stora och små � llsammans. 

Man spelar i lag, det gula och det blå. Reglerna är enkla och fi nns 

på en bifogad skylt. De stora ”curlingstenarna” har greppvänliga handtag 

och glider lä�  på banan. Banans må� : 2 x 10,5 meter.

Tre gula och tre blå stenar ingår + reservstenar.

Glidmedel � ll stenarna och e�  blädderblock med ställning 

för poängräkning medföljer också.



Airhockey
Startas med startknapp på sidan. Lu�  strömmar upp ur små hål 

och gör pucken lu� buren. Två spelare spelar mot varandra.

Elanslutning 230 V.

Lu� en drivs med eldrivna fl äktar.



Airhockey för de små
Startas med startknapp på sidan. Lu�  strömmar upp ur små hål 

och gör pucken lu� buren. Två spelare spelar mot varandra.

Golvkuddar ingår. Soff a ingår ej.

Elanslutning 230 V.

Lu� en drivs med eldrivna fl äktar.



Om sporten curling
En utställningssta� on om sporten curling och om curlingskor (foto kommer inom kort). 
Curlingspelare har en ruggad sula för maximalt fäste på ena skon. 
På den andra har de en blank sula för bästa glid. 
Här får besökaren prova hur den två olika skorna glider på e�  slu� ande plan 
av blank plexiplast.

- På glid sid 6 --

Backdrop och skyltar
Till utställningen hör en vepa 3500 x 2500 mm med utställningens namn. 
Skyltställ (gatuskvallrare) för textaffi  scher medföljer.
Skyltställ 700 x 100 mm, 1 st.
Skyltställ 500 x 700 mm, 2 st.
Textaffi  scher för fram- och baksida av skyltställ medföljer.
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Yta
100-150 m2. För ma� curlingbanan krävs 2 x 10,5 meter golvyta.

Tekniska krav
El 230 V.

Belysning
Utställningsbelysning ingår ej. Gobos (ljusfi lter " ll strålkastare) med snöfl ingor ingår.

Försäkring och bevakning
Arrangören ansvarar för a�  utställningen försäkras under visnings" den såväl som under monterings- 

och demonterings" d, packnings" d samt eventuell lagrings" d, dvs all den " d utställningen fi nns 

i Arrangörens lokal. Försäkringsvärde SEK 500 000. Utställningen måste fi nnas i en lokal 

som är bemannad under öppe$  d samt larmad under stängd " d och na� e" d.

Hyrpris Sverige
Hyrpris för två månader inom Sverige SEK 75000. Tillkommande månader SEK 10000. 

Raba�  ges vid hyrperioder på sju månader eller längre. Moms och transportkostnad " llkommer.

Montering/demontering
Montering och demontering av utställningen på plats i arrangörens lokal ingår ej. Tjänsten kan köpas 

för en extra kostnad. Teknikens Hus ger teknisk support via telefon och e-post inför montering 

och demontering och vid behov under visningsperioden. Montering beräknas ta 1-2 dagar, 

demontering 1 dag.

Transport
Transportkostnad " llkommer. Teknikens Hus bokar transporter " ll och från Arrangörens lokal.

Marknadsföringsmaterial
Digitalt underlag för marknadsföring medföljer. Arrangören förbinder sig a�  använda det material 

för marknadsföring och den grafi ska profi l som medföljer utställningen.

Bokning och informa! on
Kontakta Anna Almqvist

Postadress: Teknikens Hus, 971 87 Luleå

E-post: anna.almqvist@teknikenshus.se

Tfn: 0920-492286 / 072-5390943


