
Lärande och kul - nyckelord för Årets Leksak
En produkt som är riktigt rolig och som samtidigt lär barnen något, är perfekta kriterier för Årets
Leksak. Om den dessutom engagerar hela familjen så är det ju ännu bättre.
Inte undra på att kulbanan Gravitrax har utsetts till Årets Leksak!
Årets Leksak ska uppfylla krav och normer på säkerhet och tillverkning, vara av god kvalitet och ha ett högt lekvärde. Den ska
också vara en nyhet eller ha skapat ett nyväckt intresse. Har den allt detta, ja då kan den bli Årets Leksak. Det är Lek &
Babybranschen som arrangerar tävlingen.

Det delas det ut priser i flera olika klasser även om det är just Årets Leksak som är det mest prestigefyllda. Årets Leksaks
fullständiga namn är Gravitrax Starter Set och kommer från Ravensburger Brio. Så här har juryn motiverat sitt beslut:

Gravitrax är en kulbana som kan byggas ut och byggas om efter egen fantasi. Juryn gillar de olika moment som ingår i denna
kulbana och att man på ett roligt sätt lär sig mer om gravitation, magnetism och kinetik. Detta är en rolig produkt av hög kvalitet
som kommer att älskas av hela familjen.

Årets Småbarnsleksak 0–2 år

Brio Race Car R/C

Juryns motivering:
Brios klassiska racerbil har blivit radiostyrd! Bilen håller hög kvalitet och har den senaste tekniken inbyggd. Juryn gillar att
bilen är så lättstyrd att även de yngsta kan hantera den och på ett roligt sätt vidareutveckla sin motorik och rumsuppfattning.

Årets Förskolebarn 3–5 år

Lundby Room

Juryns motivering:
Ett klassiskt dockskåp i ny tappning. Juryn gillar att barnets kreativitet verkligen släpps loss när dockhuset kan byggas både på
höjden och på bredden. Köp de rum du vill ha och kombinera som du vill. Lekmönstret utvidgas till att både handla om att
skapa och att leka.

Årets Skolbarn 6–10 år

#Snapstar

Juryns motivering:
Här kommer modedockorna som kommer att ta över sociala medier! Juryn gillar att dockorna kan kombineras på många olika
sätt och att både kläder och hår kan bytas mellan alla olika dockor. #Snapstar finns i sex olika personligheter där alla har olika
stilar och specialintressen, men gemensamt är att tjejerna gillar mode, musik, mat och resor. Med varje docka medföljer en
green screen för att ta perfekta bilder av dockan, när man laddar ner den kostnadsfria #Snapstar Studio appen kan man sedan
fixa till sina bilder och om man vill dela dem med sina vänner.

Årets Innovativa Leksak

Harry Potter The invisibility cloak

Juryns motivering: 
Nu kan du uppleva magi som i Harry Potters värld! Juryn gillar att man laddar ner en gratis app, tar på sig manteln och blir helt
osynlig. Ett måste för alla Harry Potterfans, men även alla som gillar tricks och trolleri.



Årets Arts & Craft

Slimi Café Creation Kit

Juryns motivering:
En kul pysselprodukt som är en kombination av flera olika material. Juryn gillar att det tagits fram säkra squishies i form av
bakverk som kan toppas med en mängd olika tillbehör bland annat slime. När man skapat sina kreationer så kan alla delar
plockas isär och återanvändas.

Årets Eko/Miljö

Rubens Barn Mini EcoBuds

Juryns motivering:
Söta små snuttedockor i ekologisk bomull. Juryn gillar den gulliga designen och att ett träd planteras för varje köpt produkt.
Här gör varje snuttedocka skillnad i världen.

Årets Pulshöjare

Toliet Paper Blaster

Juryns motivering:
En rolig actionleksak som laddas med något du alltid har hemma. Juryn gillar att man använder nedbrytbart toalettpapper som
är lätt att städa upp och att man bara behöver tillsätta vatten för att vara redo för en pulshöjande aktivitet.

För mer information:

Kontakt för Juryn - Alexandra Synnermark, 070-254 78 00, Alexandra.Synnermark@varsego.se
För bilder: Lek & Babybranschen, Lena Hedö. 070-590 77 33,  lena@lekobaby.se

Årets Leksak ska

Skapa fokus på vår bransch
Vara en säljfrämjande aktivitet.
Medverka till att öka branschen marknadsandelar.
Öka och förstärka mediabearbetningen.

För att delta i tävlingen måste produkten

Uppfylla de krav och normer som finns på säkerhet och tillverkning.
Vara av god kvalitet samt har ett högt lekvärde och gärna kunna utvecklas eller kombineras med andra
leksaker/produkter.
Gärna vara en nyhet eller ha skapat ett nyväckt intresse.
Finnas tillgänglig att köpa för lek- och babybranschens aktörer.

 

Lek & Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker,
hobby-, barn- och babyprodukter. Lek & Babybranschen arbetar för en sund utveckling av branschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. Lek
& Babybranschen ger ut tidningen Lek & Babyrevyn.

c/o Leksaksrevyn
Box 22307 
104 22 Stockholm

www.lekobaby.se  


