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Sportlovskul med Göteborgs Parasportförbund 
Vecka 7 är det Sportlov i Göteborg. Göteborgs Parasportförbund vill därför bjuda in intresserade 

tjejer och killar, i åldrarna 7 år & uppåt, med någon typ av Rörelse, Syn- & Intellektuell 
Funktionsnedsättning - till diverse olika kostnadsfria Sportlovsparaaktiviteter. Aktiviteterna håller vi 

antingen i själva eller tillsammans med våra Paraidrottsföreningar & samverkansparter. 
   

1. Dansworkshop med Dansutbildningen Språng & Passalen  
Dag: tisdagen den 11 februari  
Tid: mellan klockan 11.00–12.00 *  
Plats: Pjäshallen, Övre Kaserngården 8, GBG  
Klädsel: Mjuka, lättrörliga plagg  
Övrigt: Finns möjlighet att förtära egen matsäck på plats. * MAX 30 pers kan delta på passet – så först till 
kvarn m anmälan!  
 

2. Prova-på Curling på Is  
Dag: onsdagen den 12 februari  
Tid: pass 1 kl 10.00-11 & pass 2 11-11.50 *  
Plats: Göteborgs Curlinghall, Lundbystrand, Valdemar Noréns gata 17  
Klädsel: Varma kläder och skor  
Övrigt: Finns möjlighet att förtära egen matsäck. Aktiviteten fungerar bäst för dig som kör aktiv stol och el 
är gående. * Vi kör 1 h (kl 10-11 pass 1) för MAX 10 pers och 50 min (kl 11-11.50 pass 2) för MAX 10 pers – 
så först till kvarn med anmälan! 
 

3. Prova på Parafridykning med Juniordykarna & Götaverkens Sportdykarklubb  
Fokus: att få en känsla av hur Parafridykning går till Förkunskaper: Vattenvana och ok Förmåga att ta sig fram i 
vattnet. Hur: En väntar duschad och iklädd simkläder i duschrummet tills instruktörerna meddelar att passet börjar, 
då får ni en genomgång av passet/saker att tänka på & sedan äntras simhallen för en gemensam samling vid 
bassängkanten. Passen är totalt 50 min inkl genomgång/samling land- och vattentid. Obs; vid behov av 
Ass/Ledsagare behöver även denne vara med i vattnet. Frågor: bjorn@anderlundsosteopati.se  

Dag: torsdagen den 13 februari 
Tid: Pass 1 (MAX 5 deltagare i vattnet) kl 09-9.50  
Pass 2 (MAX 5 deltagare i vattnet) kl 09.40–10.30  
Pass 3 (MAX 5 deltagare i vattnet) kl 10.20–11.10  
Pass 4 (MAX 5 deltagare i vattnet) kl 11.00–11.50  
Plats: Dalheimershus, Slottsskogsgatan 12 Klädsel: Badkläder samt Handduk, har ni fenor, mask & snorkel 
tag med även dem * Meddela i anmälan vilket pass (1,2,3,4) ni önskar delta på = först till kvarn; MAX 5 
deltagare i vattnet per pass. All tid i vattnet sker med instruktör 
 

4. Prova på Biski skidåkning i Bollenkollen med 7HParaalpint  
Dag: fredagen den 14 februari 
Tid: mellan klockan 10.00 - 15.00 *  
Plats: Bollenkollen, Slalomvägen 2, Bollebygd  
Klädsel: Mjuka, Varma Skidanpassade plagg + Mössa/Vantar & Utomhusskor  
Övrigt: NI tar er till aktiviteterna på egen hand! Medtag egen matsäck alternativt pengar till ev förtäring 
under dagen. *Obs snöberoende aktivitet! 2 Bi-Skis + 2 förare finns att tillgå under dagen, så förhoppningen 
är att alla skall få möjlighet till några provåk i backen. Önskas mer information kring vad Biski är samt mer 
information kring upplägget för dagen så tas den med Arrangören; mathias.p.carlzon@gmail.com   

 

Anmäl ert intresse att delta på aktiviteterna 1, 2, 3, 4 (+ ev pass) i ett mail/alternativt ring senast 
tors. 6/2 - 20 

Vid eventuella frågor/anmälan kontakta: Stina Wikström på Göteborgs Parasportförbund; 
stina@parasportgbg.se el på tfn: 031-43 22 56 
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