
Handlingkommittén inbjuder till 

Junior handlingläger 
 

 
 

 Lägret börjar 22 oktober kl 10 och avslutas 23 oktober kl 16 

 Platsen är Vilsta Sporthotell, Eskilstuna (http://www.vilstasporthotell.se/). 

Lägret kommer att hållas inomhus 

 Lägerledare är Mathilda Sandberg och Helen Berggren 

 Lägret är för dig som älskar handling och har giltigt medlemskap i Sveriges 

Hundungdom. Du ska vara mellan 10 och 17 år  

 Hunden ska vara minst 9 månader. Varje deltagare får ha max en hund 

med sig 

 Lägeravgiften är 1 200 kronor. Då ingår boende i flerbäddsstuga (lördag 

natt), frukost, lunch, middag 

 Sista anmälningsdag är den 5 september 

  

Övrigt  

Som deltagare måste du ha sovit borta förut och klara av att ta hand om både dig själv  

och din hund under en helg.  Mat till hunden tar du med dig själv. 

På anmälningsblanketten anger du om du behöver specialkost eller har några allergier.   

Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka/HCC och parvo.  

 

 

Välkommen att anmäla dig till höstens bästa helg! 

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

 

 

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol- och drogfria  

och genomförs i samarbete med: 

 

 
 
Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla 

i anmälningsblanketten 

som finns på www.shu.se 

OBS! Inget bekräftelsemail 

kommer på din anmälan. 

 

Avgiften betalas sedan in 

till Sveriges Hundungdoms  

BG 5961-3893. Märk 

betalningen med ditt 

namn och 

HANDLINGLÄGER 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift är 

Sveriges Hundungdom 

tillhanda. 

 

Anmälan är bindande, 

vilket innebär att 

anmälningsavgift enbart 

återbetalas mot 

uppvisande av läkar-, 

veterinär- eller löpintyg. 

Detta ska vara kansliet 

tillhanda senast 10 dagar 

efter kurs/utbildning/läger.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten 

att prioritera enligt 

följande: 

- giltigt medlemskap vid 

tiden för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift finns 

kansliet tillhanda. 

 

Ev. återbud meddelas 

kansliet, så snart som 

möjligt, så att ev. reserver 

kan beredas plats!  

 

Ca två veckor innan 

lägret skickas mer 

information ut via e-post. 

De som inte har uppgett 

e-post kommer att få 

informationen med brev. 

 

 

 

Sista betalnings- och 

anmälningsdag:  
 

2016-09-05 

 

 

http://www.vilstasporthotell.se/
mailto:info@shu.se

