
 

  

 

  

 

Välkomna till våren och sommarens aktiviteter! 
 
Senare delen av våren och försommaren är en aktiv period för RBU Stockholm. Vi har många olika 
aktiviteter och läger att erbjuda som t ex Skota hem-segling och familjedagen på Samstorps gård. Vi 
bjuder för första gången in till ett kortare familjeläger för familjer med lite yngre barn på Fallängetorps 
gård. 
 
Hoppas ni hittar något som passar just er familj! 

 

 

E-sportträffar Inferno Online 24/4 och 8/5 
I april och maj har vi e-sportträffar på Inferno Online vid Odenplan. Ta med en kompis eller syskon och 
välj vad ni vill spela. Läs mer på vår hemsida 

 

 

Skota hem segling 15/5 
Välkomna på en dag med segling i Saltsjöbaden. Det blir segling, fika och möjlighet att umgås med andra 
RBU-medlemmar. Läs mer på vår hemsida 

 

Familjedag på Samstorps gård 4/6 
Välkomna till familjedag på Samstorps gård, öster om Norrtälje. Vi åker på safaritur med specialbyggda 

https://stockholm.rbu.se/kalender/e-sporttraff-3/
https://stockholm.rbu.se/kalender/segling-med-skota-hem-5/
https://stockholm.rbu.se/


 

vagnar och träffar visent, kronhjort, dovhjort, mufflonfår, vildsvin och om vi har tur även havsörn. Efter 
safarin blir det lunch, minigolf och mata bland annat kaniner och getter. Läs mer på vår hemsida 

 

 

Miniläger för familjen på Fallängetorp 17-19/6 
På detta miniläger för hela familjen får barnen prova på att vara bonde för en dag och att göra upp eld. 
Det blir gemensamma måltider och aktiviteter. På gården finns kor, grisar, får och hästar. Vi prioriterar 
familjer med barn upp till 13 år. Läs mer på vår hemsida  

 

 

Ridläger i Vansbro 8-14/8 
För tredje året i rad arrangerar vi ridläger i Vansbro i Dalarna. Förutom ridning, teoripass och skötsel av 
hästarna blir det en hel del gemensamma aktiviteter för familjerna på plats. Läs mer på vår hemsida 

 

  

 

Triathlon i onlinespel med RBU Halland 26/5 
Det blir en fartfylld dag med triathlon i e-spel och spännande föreläsningar tillsammans med hela 
familjen. Onlineeventet riktar sig till medlemmar i RBU och Young Gamers över hela landet.  
Läs mer på vår hemsida 

 

  

 

Påminnelser om aktiviteter!! 

• Föreläsning med Mikael Andersson 26/4 Läs mer på vår hemsida  
• Föreläsning med Kevin Nordfors 5/5 Läs mer på vår hemsida  
• Familjeläger på Herrfallet 24-31/7 Läs mer på vår hemsida 
• Ansök om bidraget Guldkanten senast 30/4 Läs mer på vår hemsida 

 

  

 

Vi vill passa på att önska Er en Glad påsk! 
 

https://stockholm.rbu.se/kalender/familjedag-pa-samstorps-gard-2/
https://stockholm.rbu.se/kalender/valkomna-pa-ett-harligt-minilager-pa-fallangetorps-gard/
https://stockholm.rbu.se/kalender/ridlager-i-vansbro-2/
https://stockholm.rbu.se/2022/04/12/rbu-halland-bjuder-in-till-triathlon-i-e-spel-26-5/
https://stockholm.rbu.se/kalender/forelasningen-att-gora-det-omojliga-mojligt-med-mikael-andersson/
https://stockholm.rbu.se/kalender/kevin-nordfors-mitt-liv-som-funkis-fran-utraknad-till-nagon-att-rakna-med/
https://stockholm.rbu.se/kalender/familjelager-herrfallet-2/
https://stockholm.rbu.se/guldkanten/


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  
 

 

https://stockholm.rbu.se/
https://www.facebook.com/RBUStockholm/
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