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Nu är det dags för
Sweden Outdoor Festival
igen

Sveriges bästa
utomhusmatlagare ska
koras

Rullskidor, swimrun, Barnens
Vasalopp, el-hockey, hundparkour
- stor variation utbudet är bara
förnamnet när Sweden Outdoor
Festival går av stapeln för andra
året i rad. Välkommen till Billingen i
Skövde den 16-17 september om
du vill uppleva aktiva dagar med
en sak gemensamt - allt sker i
utomhusmiljö.

I samband med Sweden Outdoor
Festival i Skövde anordnas för
andra året i rad SM i
utomhusmatlagning. Lag med 2-3
medlemmar tävlar i att laga en
trerättersmeny på lokala råvaror
med endast öppen eld och
Trangiakök som hjälp.

Läs mer om Sweden Outdoor Festival här

Vid sidan av tävlingen finns
massor av andra roliga aktiviteter:
Besök Gunnebo Slott &
Trädgårdars popup-restaurang,
möt lokala råvaruproducenter och
prova på att laga mat utomhus
själv!
Allt du behöver veta om SM i utomhusmatlagning
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Borås fylls av konst och street art
Älskar du modern konst och street art? Då är det till Borås du ska bege dig
mellan den 3 och 10 september. Då är det nämligen dags för den tredje
upplagan av No Limit Street Art. No Limit är en street art-festival som bjuder
in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga
rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Här finns alltifrån
muralmålningar till skulpturer och installationer.
Det här är No LImit Street Art 2017

Hummerpremiären får Bohuslän att koka
Den 25 september klockan sju är det dags för ett av årets mest emotsedda
ögonblick - i alla fall i Bohuslän. Då är det nämligen tillåtet att sätta
säsongens hummertinor i havet och påbörja vaskningen av havets eget
guld.
Du väljer själv om du vill njuta av nyfångad hummer direkt på tallriken, eller
om du kanske också vill följa med ut på havet tillsammans med
professionella fiskare? Boka något av alla härliga hummerpaket som om
finns att tillgå via hotell, restauranger och upplevelseföretag i Bohuslän.
Här hittar några exempel på härliga hummerpaket

Skaldjurshöst i Bohuslän - mer än bara hummer
Bortanför sommaren hittar du det genuina Bohuslän - det salta, karga och
vindpinade lugnet. Hösten är mer än något annat hummerns skördetid men det finns så klart andra skaldjursupplevelser också. Följ med och fiska
räkor, musslor eller ostron - vad du väljer är bara upp till dig!
Läs mer...
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Bli lite Glupsk på Dalsland igen
Glupsk på Dalsland är en skön blandning av mat, måltid, musik, konst, och
kultur - allt det goda i livet helt enkelt. Bruket i Fengersfors med
konstnärskooperativet Not Quites närvaro hjälper till att göra denna fest
alldeles unik. Unna dig att bli lite Glupsk på Dalsland i helgen!
Glupsk på Dalsland

Heja fram de tävlande i Dalsland Swimrun - så gör du
Den 26 augusti går startskottet för Dalsland Swimrun. Banan går i och längs
Dalslands kanal och dess vackra och spektakulära sjösystem. De tävlande
genomför 30 kilometer löpning och 4 kilometer simning, och tar sig
därigenom mellan Akvedukten i Håverud och Bengtsfors centrum.
Så upplever du Dalsland Swimrum bäst som åskådare

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!

26 aug

Dalsland Swimrun
Bengtsfors

26 aug
27 aug

Tenson Tjörn Triathlon
Skärhamn

26 aug

Glupsk på Dalsland
Fengersfors

3 sep
10 sep

No Limit Street Art Festival
Borås

16
sep
17
sep
25 sep

Vill du ha fler
Västsverige-tips?

Sweden Outdoor Festival/SM i
utomhusmatlagning
Skövde

Vill du ha fler tips på aktiviteter,
upplevelser och boenden i
Västsverige? Surfa in på
vastsverige.com och planera din
nästa tur hit.

Hummerpremiär
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