
  

 

  

 

Välkomna till ett nytt och aktivt år med RBU Stockholm 
I år är det ju valår så en del av vårt påverkansarbete kommer präglas av det. Det kommer inom kort mer 
information om vilken typ av frågor vi kommer rikta in oss på under året. I samband med det kommer vi 
skicka ut en enklare enkät om vilka av er medlemmar som kan tänka sig att jobba med föreningens 
påverkansarbete tillsammans med styrelse och kansli.  
 
Vi har många planerade aktiviteter under 2022 och vi börjar med att bjuda in till rörelseträning med häst 
och e-sportträffar. Sen går vi ut med inbjudan till aktiviteter i nyhetsbreven allteftersom.  

 

  

 

Rörelseträning med häst på sportlovet! 
Redan under sportlovet börjar vi erbjuda rörelseträning med häst för våra medlemmar. All information 
finns på hemsidan.  
 
Obs! Sista anmälningsdagen för ridning under sportlovet är redan 24/1. 

 

 

Påminnelse om e-sportträff 22/1  
Vi fortsätter med e-sportträffar och nästa är lördag 22/1. Info om tid, plats med mera finns på hemsidan. 

 

  

https://stockholm.rbu.se/kalender/rorelsetraning-med-hast/
https://stockholm.rbu.se/kalender/e-sporttraff/
https://stockholm.rbu.se/


 

Vi söker familjer till ny aktivitet - RBU-mini 
2022 är proppfullt med kul aktiviteter för medlemmar i RBU Stockholm. Nytt för i år är något vi kallar 
RBU-mini där familjer med yngre barn, upp till ca sju-åtta år, träffas under lättsamma former. Det kan 
vara en picknick i det gröna, besök på ett museum eller något annat som passar yngre barn. Vi söker två 
familjer som vill vara med och forma den här träffarna, komma med kul idéer och vara med på själva 
aktiviteten. Som tack får hela familjen rabatt på egenavgiften. 
 
Kontakta Jessica Stjernström på jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se om du vill veta mer eller är 
intresserad av att vara arrangörsfamilj. 
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RBU Stockholm kontakt 
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