
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Antal platser: Begränsat antal 

platser, först till kvarn gäller! 

 

I mån av plats kan även du som är 

15 år eller yngre få delta. Mejla 

info@shu.se för att höra om det 

finns platser kvar! 

 

Avgift: 1 500 kr.  I avgiften ingår 

boende i flerbäddsstugor, mat från 

tisdag eftermiddag till torsdag 

lunch (dock inte frukost) och all 

instruktörsledd hundträning. Mat till 

hunden tar du med själv.  
 

Övrigt: Ca 14 dagar innan skickas 

mer information om lägret ut via e-

post.  

Ev. återbud meddelas kansliet så 

snart som möjligt så att reserver 

kan beredas plats! 

 
Alla Sveriges Hundungdoms 

 aktiviteter är 

 alkohol- och drogfria 
och genomförs i samarbete med 

 
 

 

Datum: 25—27 juni 2019. Lägret 

beräknas börja tisdag em med 

anmälan från kl. 15 och sluta 

torsdag efter lunch, kl. 13. 

Plats: Eriksöre camping, ca 6 km 

från Ölandsbron. Läs mer här 

http://www.eriksorecamping.se/ 

Information: Lägret är för dig som 

är mellan16 och 25 år och är 

medlem i Sveriges Hundungdom.  

Din hund måste vara vaccinerad 

mot valpsjuka och parvo samt 

vara över 1 år. Din hund måste 

också behandlas med något 

medel som tar bort fästingar, 

loppor och löss innan kursen (t.ex. 

Frontline, Exspot eller Scalibor-

halsband). 

 

 

 

Sveriges Hundungdom sponsras av 

 

 

 

Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla i 

anmälan HÄR.  

 

Avgiften betalas sedan in till 

Sveriges Hundungdoms  

BG 5961-3893, märk 

betalningen med ditt namn 

och Läger för äldre. 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift är oss 

tillhanda. 

 

Anmälan är bindande, vilket 

innebär att anmälningsavgift 

enbart återbetalas mot 

uppvisande av läkarintyg. 

Detta ska vara kansliet 

tillhanda senast 10 dagar 

efter lägret.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten att 

prioritera enligt följande: 

- giltigt medlemskap vid tiden 

för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift var oss 

tillhanda 

 

 

 

Sista anmälnings-  

och betalningsdag:  
 

2019-05-24 
 

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 
 

Välkommen till Öland 25-27 juni 2019 

Några av Sveriges främsta 

utbildare i sina grenar är 

lägrets instruktörer:  

Specialsök Charlotte  

Barvestad 

Rallylydnad Klara Wallman 

och Meta Lönnberg 

Freestyle Klara Wallman 

Agility Maria Melakari 

 

Förkunskapskrav:  

Du kommer att träna på 

den nivån som du och din 

hund är, antingen om ni 

aldrig har tränat i någon av 

grenarna eller till och med 

börjat tävla – alla är 

välkomna! 

Sveriges Hundungdom sponsras av: 
 

       

 
 

Ta chansen att  

prova flera grenar 

under samma  

läger! 
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