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Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/0/3/langsveien.no/httpd.www/wpcontent/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 1884
26.juni arrangeres Mountain Rally Rullestol på Haglebu Fjellstue for tredje gang. Mountain Rally Rullestol er et
samarbeid mellom Haglebu Fjellstue og Aberia Healtcare. Det starter med åpningstale kl.11.00 og avsluttes kl.18.00.
(http://vomoghundemat.no/)

Gratis å delta
Det går gratis buss fra Oslo. De som ønsker å være med den, må ta kontakt med Haglebu Fjellstue !
post@haglebu.no (mailto:post@haglebu.no)

(https://www.facebook.com/vasetsenteret/)

(https://www.facebook.com/Hovrud-Auto1616087578606945/?fref=ts)

(https://www.facebook.com/pages/category/Com
Senteret-Fagernes-591575897537573/)
Arrangementet er gratis og er rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Det krever ingen påmelding. Her
ligger alt til rette for mange !ne opplevelser i den morsomme løypa.

Fart blir det garantert når rally stjernen Anders Grøndal kommer. Kommer gjør også Morten Djupvik fra stiftelsen VI.
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(https://www.facebook.com/eatmovesleepNO/)

Mads Østberg og Anders Grøndal Foto Jan Arne Dammen
(https://www.groland.no/)
Er du rullestolbruker, eller kjenner du noen som er det? Eller ønsker du bare å prøve en rullestol eller et
terrengkjøretøy i fantastiske omgivelser? Da er Haglebu Fjellstue stedet onsdag 26.juni.

Dagen avsluttes med konsert med Lars Erik Blokhus fra gruppen PLUMBO.

(https://abax.no/toll-road-admin/)

(http://jvb.no/)

(http://www.faugstad-elektro.no/)

(https://nbno.facebook.com/menyhelgeroa/)

⋆ GROBAKKEN LANDMEK

Haglebu Fjellstue har siden 1989 jobbet med både grupper og enkeltpersoner som har ønsket å komme seg ut i

(https://www.groland.no/)

fjellet.

Les mer på Mountain Rally Rullestol på FB (https://www.facebook.com/mountainrallyrullestol/)

Tidligere artikler og bilder
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Bølgen gikk på Haglebu – Bildeserie fra rallyet
Mountain Rally Rullestol på Haglebu er et gratis tilbud og ble arrangert andre året på rad. Rallyet ble
Det g jør seg ikke selv (http://www.langsveien.no/2018/06/27/det-g jor-seg-ikke-sjol-smil-og-gledepa-mountain-rally-rullestol/)

Fra 2017 (http://www.langsveien.no/2017/06/29/mountain-rally-rullestol-2017/)

Av Jan Arne Dammen (https://www.facebook.com/jan.a.dammen)
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