
       
 

RBU Uddevalla och Bohuslän sommaren 2022 
 

Styrelsen är stolta och glada över att presentera sommarens program från RBU Uddevalla 
och RBU Bohuslän.  

 
Till alla aktiviteter uppge namn och personnummer för anmälda barn och ungdomar, inkl. 
syskon. (förutsättning för att föreningen erhåller föreningsbidrag) 
 
Anmälningar till aktiviteter sker till mejladress:  info@rbubohuslan.se 

 
Hemsida: Startsidan - RBU Bohuslän 
 
Ordförande Karin Strömsholm Telefon 070-64 09 123 
 
Följ oss på Facebook – RBU Bohuslän 

 
För att delta vid aktiviteter förutsätts medlemskap i RBU och då är du olycksfallsförsäkrad 
genom ditt medlemskap i RBU. 

 
Ansök om medlemskap i RBU via länk: Bli medlem. Hos RBU träffas föräldrar som är i samma 
situation. 

 
Vi arbetar för ett rättvist samhälle och utvecklande liv för barn, unga och vuxna med 
rörelsehinder 

Välkommen till RBU i sommar      
 

Styrelsen RBU Bohuslän och Uddevalla 
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Familjedag vid Skansens gård  
Lördag 4 juni kl 10 - 14 
 
 

  
 
Vi inleder sommaren med att bjuda in till familjedag på Skansens Gård.  
 
Deltagarna får rida på antingen islandshästar eller ponnys.  
Vi hoppas kunna visa upp föreningens nyinköpta hjälpmedel Joelette (en bärsits med en 
sittande som två motionärer för fram i mer otillgänglig terräng). 
 
Ca kl.12 samlas vi nere vid grillstugan och bjuds på nygrillat samt fika. Avslutning ca kl.14. 
 
Pris: 50 kr per person. Betalas direkt på plats kontant eller swish. 
 
Anmäl: Senast 30 maj till info@rbubohuslan.se  
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Ridläger vid Skansens Gård  
vecka 25, 20 – 23 juni  
vecka 31, 1 – 4 augusti  
      

 
 

RBU erbjuder dag ridläger på Skansens Gård vid två tillfällen i sommar. Vi kommer att få 
rida på islandshästar eller ponnyhästar.   
 
Plats: Skansens Gård, ca 8 km utanför Uddevalla  
 
Datum: måndag – torsdag 20 – 23 juni samt 1 – 4 augusti  
Klockslag 10.00 – 12.00 
 
Pris: 750 kr/vecka och deltagare. Betalas direkt på plats kontant eller swish.  
 
I priset ingår ridningen med instruktör och en som leder hästen.  
Varje deltagare har med sig de medhjälpare som de behöver under dagen.  
 
Frågor och avanmälan under pågående läger sker till Skansens Gård: 
Sara 0725-197027 eller Malin 0707-741625 
 
Anmälan: Senast 9 juni på info@rbubohuslan.se 
 
En mindre toalett finns att tillgå. Läs ridskolans regler för ridning på informationstavlan. 
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Para seglarskola 18 – 22 juli, v29 
 

 
 

Ljungskile segelsällskap, LJSS bjuder in till halvdags läger som genomförs under vecka 29 
må-fr klockan 9 - 12. 
 
Här är barn och ungdomar med funktionsvariationer välkomna att delta.  
Det blir segling på individanpassad nivå med fokus på att prova på olika båtar och lära sig 
lite teori om segling och båtvett. Allt lärande sker på ett pedagogiskt och lekfullt sätt och 
våra instruktörer är utbildade och har lång erfarenhet av att lära ut. 
 
Pris: 700 kr + medlemsavgift till LJSS.  
Avgiften kommer faktureras i samband med att man erhållit plats. För tillfället är vi 
begränsade till 6 deltagare. 
 
Anmälan sker direkt till LJSS hemsida 
Para-seglarskola vecka 29 - Ljungskile Segelsällskap - IdrottOnline Klubb (ljss.se) 
 
Det finns tillgång till omklädningsrum, tillgänglig toalett, ramp och lift.  
 

  

https://www.ljss.se/Parasegling/Para-seglarskolavecka29/


Båttur med Byfjorden (preliminärt) 
 

 
 
Välkomna ombord till en båttur med den tillgänglighetsanpassade skärgårdsbåten 
Byfjorden.  
 
Turen varar i två timmar och börjar och slutar i Uddevalla hamn (intill turistbyrån).  
 
Byfjorden har ramp och tillgänglig toalett.  
 
Fika kan köpas ombord. 
 

Preliminärt 12 augusti, klockslag är ej bestämt ännu  
 

Pris: Kostnadsfritt för alla, först till kvarn gäller 
 

Anmälan: 
Måndag 8 augusti till info@rbubohuslan.se   
 
Kontaktperson: Stina Österberg stina.osterberg@telia.com          
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Helg på Vann 16 – 17 juli, vecka 28 
 
 
 

   
 
 
 

Ribbåt samt underhållning av Göran Frödin och David Carbe. 
 
 

Separat inbjudan kommer inom kort      
 

  



Planera in Parabowling 3 september i  
Uddevalla bowlinghall.  
 
 

 
 

 
Separat inbjudan kommer i augusti. 

 
 

Se film från Uddevalla open 2021 via länk https://youtu.be/3mDMGTN7sDo 
 

1,32 in i filmen syns hur Joelette används 
2,00 in i filmen visar 2021 års bowling 
2,32 in i filmen visas hur framerunning går till 
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