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Lådbilstävling! Bygg och visa upp för vår jury. 
Är det du och dina kompisar som bygger den snabbaste, snyggaste 
eller mest klimatsmarta lådbilen till årets lådbilstävling på 
Järnvägsmuseet den 28 augusti 2021? 

Lådbilen är en klassiker. Nästan alla, tjej som kille, har någon gång provat att styra en lådbil 

med ett par kompisar som motor. Lådbilen skapar både glädje och spänning och är 

stimulerande från det att man startar bygget med chassit till dess att man får fart på 

skapelsen.  

Vi inbjuder därför till en lådbilstävling där du – tillsammans med familj eller kompisar – kan 

bygga en lådbil som ni tävlar med. 

Det går att använda nästan allt till bygget av en lådbil, det är bara fantasin som sätter gränser 

för material, form, färg och hur den slutligen ser ut. Men det är en sak som kanske är viktigare 

än allt annat, nämligen hjul och broms. För det spelar ingen roll hur smart, tuff, elegant eller 

stylad bilen är om hjulen går trögt och om man inte har någon broms. I den klassiska 

lådbilsvarianten används barnvagnshjul men har du lust att betala för komfort så bör du satsa 

på ett hjulpaket med axlar, beslag och fyra luftfyllda hjul. Detta ger även bilen en bättre 

stabilitet. 

Viktigt att tänka på: Om lådbilen ska köras av flera personer så kan det vara klokt att använda 

ett flyttbart fotstöd. 

Du tävlar i fyra grenar varav tre grenar avgörs av en jury. Den fjärde avgörs av alla som 

kommer för att titta på och vill välja sin favorit. 

• Funktion och rörlighet 

• Utseende 

• Klimatsmart material 

• Åskådarnas val 

 

Anmälan senast 20 augusti. Tävling lördag 28 augusti.  

Vi vill ha in din anmälan till tävlingen senast fredagen den 20 augusti 2021. Anmäl dig eller ditt 

tävlingsteam till utställningsproducent Marie Schönhult per telefon eller e-post: 

044-620 19 01 

0707-84 19 01 

marie.schonhult@regionmuseet.se  

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vid ett förändrat läge under 

sommaren så avgörs tävlingen avgörs utan åskådare. 


