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SPLV-lägret genomfördes första gången 2009 och är nu en av alla 

aktiviteter Rotary genomför årligen för en bättre värld.

• För ungdomar 13-25 år med funktionsvariation.

• Dagläger i tre dagar.

• Segling, lekar, dragkamp, utflykt, glädje och samvaro.

• Helt gratis för deltagarna.

• Två ungdomsledare per deltagare.

• Inga förkunskaper krävs.

• Max 15-20 deltagare.

• Segelinstruktörer från LESS.

Vi söker även ledare.

Information, inspiration 

& intresseanmälan på

www.splv.se

Kontakt: splv@lerumaspenrk.se eller

Annelie 0707-98 83 04

SPLV arrangeras ideellt av Lerum Aspen Rotaryklubb (LARK) tillsammans med 

Lerums Segelsällskap (LESS) med stöd från Lions Lerum-Gråbo, Lerums Rotary-

klubb och Lerums Gymnasium samt samarbetspartners och frivilliga ungdomar.

http://www.splv.se/
mailto:splv@lerumaspenrk.se


Ett läger för ungdomar av ungdomar!

Upplev härligt vågskvalp på fartfyllt läger där ungdomar 

med funktionsvariation seglar sommaren till mötes med 

andra unga. 

Segling På Lika Villkor, SPLV, 

ger sedan starten 2009 unga 

deltagare med funktions-

variation möjlighet att under 

tre dagar få leka och segla 

tillsammans med ett flertal 

frivilliga ungdomsledare. 

Lägret välkomnar ungdomar 

13-25 år med såväl fysiska 

som psykiska funktionsned-

sättningar oavsett om de 

beror på skada eller sjukdom, 

på syn eller hörsel, ett 

medicinskt tillstånd eller en 

psykisk sjukdom – bara man 

kan delta i aktiviteter i och 

nära vatten.

Det går två ungdomsledare 

per deltagare och dessutom 

seglingsinstruktörer på sjön 

samt vuxna ledare i över-

gripande funktioner. 

Antalet deltagare på lägret är 

maximerat till ca 15-20 för att 

ge bästa möjliga förutsätt-

ningar för en fin och säker 

upplevelse tillsammans.

Samtidigt som lägerdel-

tagarna får en chans att 

uppleva tre oförglömliga 

dagar får ungdomsledarna 

möjlighet att öva praktiskt 

ledarskap och bygga nätverk.

Målet med lägret är att skapa 

förståelse och vänskap samt 

framförallt att ha kul ihop! 

”Att kunna få doppa sig i sjön, hålla i rodret 

och kalla sig kapten och gå utanför sin 

komfortabla zon är fantastiska upplevelser.”


