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Följ oss i sociala medier:

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

www.vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Världens bästa orienterare till Strömstad - dags för VM 
 
Den 20-28 augusti kommer världseliten i orientering till Strömstad. Då är det
äntligen dags för VM i orientering att avgöras i skogarna kring Strömstad
och Tanum. Sprintfinalerna kommer att avgöras inne i centrala Strömstad.
Välkommen till en av årets största sporthändelser i Västsverige! 
 

Allt du behöver veta om VM i orientering

Alliansloppet - världens största tävling för rullskidor 
 
Den 24-27 augusti är det dags för världens största tävling för rullskidor,
Alliansloppet, att inta Trollhättan. Här tävlar eliten, då loppet är
seedningsgrundande för Vasaloppet, men också massor av glada
motionärer. På startlinjen i år finns bland annat flerfaldige VM- och OS-
guldmedaljören Johan Olsson. 
 

Mer information om Alliansloppets olika tävlingar och aktiviteter här

https://www.facebook.com/vastsverige?_rdr=p
https://twitter.com/vastsvenska_tr
https://instagram.com/vastsverige/
https://www.linkedin.com/company/v%C3%A4stsvenska-turistr%C3%A5det-ab
http://www.anpdm.com/newsletterweb/4441514474484A5B4B74454359/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.vastsverige.com/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/4441514474484A5B4B74454359/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.vastsverige.com/artiklar/anmal-dig-till-nyhetsbrev/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/4441514474484A5B4B74454359/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.vastsverige.com/woc2016
http://www.vastsverige.com/e/87633/Alliansloppet
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Johan Olsson både åker
och föreläser 
 
Johan Olsson ska inte bara tävla i
årets upplaga av Alliansloppet. På
fredagseftermiddagen den 26
augusti håller han en öppen
föreläsning på Högskolan Väst där
han berättar om sin karriär. Vi
träffade Johan Olsson för att prata
om detta, hans förhållande till
Västsverige och förhoppningarna
på tävlandet i Alliansloppet. 
 

Läs intervjun med Johan Olsson på
Västsverigebloggen

Så laddar Melker
Andersson upp 
 
Den kände kocken och
matpersonligheten Melker
Andersson står också på startlinjen
i Trollhättan kommande helg. I den
här intervjun kan du höra honom
prata om varför han gillar att åka
rullskidor och hur man bäst
förbereder med rätt kost inför en
tävling . 
 
 
 

Klicka här eller på fillmklippet för att se intervjun

Tjörn Triathlon - en del av
Världens svettigaste
konstrunda 
 
Kom till Skärhamn på Tjörn den
26-27 augusti och heja fram några
av de tusentals atleter som simmar
två kilometer, cyklar nio mil och
springer ett halvt maratonlopp runt
ön. Om du samtidigt passar på att
besöka Nordiska Akvarellmuséet
och utställningarna vid
skulpturparken i Pilane så blir du
en del av det vi kallar Världens
svettigaste konstrunda.
Välkommen till Tjörn - platsen där
konst och triathlon möts. 
 

Läs mer här

http://www.xn--vstsverigebloggen-qqb.se/johan-olsson-ar-laddad-for-alliansloppet/#more-1039
https://youtu.be/2rNNXBgi8JI
https://youtu.be/2rNNXBgi8JI
http://www.vastsverige.com/bohuslan/artiklar/varldens-svettigaste-konstrunda/
https://youtu.be/dnJbI0iD9io
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Mat, musik och glädje i Skövde sista helgen i augusti 
 
Sista helgen i augusti bubblar Skövde av energi, mat, musik och glädje.Då
är det nämligen dags för Matfestivalen. Lokala producenter, kockar och
restauranger samlas för att med passion och kunskap ge dig som besöker
festivalen en härlig upplevelse. 
 

Allt du behöver veta om Matfestivalen 2016

Sweden Outdoor Festival - matlagning, sport och
aktiviteter i skön förening 
 
Den 17-18 september går startskottet för Sweden Outdoor Festival i
Skövde. Festivalen för dig som gillar uteliv och lokalproducerad mat. Under
24 timmar kan du uppleva allt ifrån SM i utomhusmatlagning till att prova på
olika sporter och aktiviteter, föreläsningar och mycket mer.
 
 

Det här är Sweden Outdoor Festival

Tre dagar, tre etapper, 75 kilometer vandring och
löpning 
 
2-4 september går startskottet för Icebug Experience - tre dagar, tre etapper
och totalt 75 kilometer av vandring och löpning (du bestämmer själv) genom
spektakulär bohuslänsk natur och varierad terräng kring Ramsvik, Sotenäs
och Hunnebostrand. Du tar dig fram i din egen takt över klippor, ljunghedar
och skogar. Boka gärna något av alla härliga mat- och boendepaket som
finns att tillgå i anslutning till tävlingen. 
 

All information om Icebug Xperience finns här

http://www.vastsverige.com/skovde/matfestivalen/
http://www.vastsverige.com/skovde/e/220039/Sweden-Outdoor-Festival
http://www.vastsverige.com/e/166635/Icebug-Xperience-Lop-och-vandringsevent-i-Sotenas
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DELA NYHETSBREVET I SOCIALA MEDIER

Fiska insjökräftor i Skaraborg 
 
Att fiska kräftor är en av den svenska sensommarens mest klassiska
upplevelser. Ta med familjen och fiska insjökräftor direkt i Göta Kanal eller i
någon av sjöarna kring Skaraborg. I de olika paketen finns massor av roliga
aktiviteter för såväl barn som vuxna. 
 

Här bokar du ditt kräftpaket i Skaraborg

Hummerpremiären får Bohuslän att koka 
 
Hummerpremiären är, längs västskusten, en högtid helt i klass med årets
älgjakt eller julens fröjder. Kanske inte riktigt lika mycket pang-pang eller
tända ljus i släptåg, men i Bohuslän är den precis lika efterlängtad, lika
mytomspunnen och minst lika full av sagolika njutningar. Boka din egen
bohuslänska hummerupplevelse redan nu. 
 

Boka din hummerupplevelse här

Glupsk på Dalsland? Se hit! 
 
Känner du dig glupsk och sugen på en riktigt härlig Dalslandsupplevelse?
Då ska du bege dig till Fengersfors den 20-21 augusti. Då bjuder nämligen
massor av lokala odlare, förädlare, bagare, fiskare, konsthantverkare och
konstnärer in till Fengersfors Bruk för att visa upp sina produkter. Kärleken
till maten, måltiden och gemenskapen står i centrum. Välkommen! 
 

Läs här - och bli ännu mer glupsk på Dalsland!

vastsverige.com
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