
STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER! 
 

Varmt välkommen till Svenska Boxerklubbens läger 2019 på Tånga Hed!  
 
Lägret startar söndagen den 14 juli med incheckning i anslutning till receptionen mellan 12.00- 15.00. Då 
fördelas rum och campingplatser (observera att egen husvagn måste medföras).  
Vid incheckning ska du visa upp giltigt vaccinationsintyg för din hund.  
Om du har ordnat eget boende vill vi ändå att du anmäler din närvaro på plats eller via telefon under tiden 
ovan. Vill du beställa slutstädning av ditt rum görs det i Tångas reception.  
Klockan 19.00 på söndagen är det gemensam samling i Matsalen för info och servering av hamburgare 
(vegetariskt alternativ finns för de som anmält särskild kost).  
 
Gruppen planerar tid samt fördelning mellan lydnad och specialmoment tillsammans med sin instruktör. 
Instruktören tränar också sin egen hund och gruppen ska hjälpa till med rastning av instruktörshunden 
under dagen. Samtliga i gruppen bör engagera sig och delta i varandras träning, med support, som 
spårläggare eller liknande!  
 
På kvällarna samlas vi i Matsalen för umgänge eller aktiviteter. Grupperna turas om att sköta grill och bar 
där det finns möjlighet att köpa hamburgare, korv samt öl, vin eller läsk.  
På torsdagen arrangerar vi vår galakväll, den berömda Boscarsgalan! Det serveras tre-rätters middag och 
lägerledningen delar ut Boscars för nominerade personer och hundar!   
 
Eftersom det finns begränsad tillgång till kaffebryggare måste varje grupp själva se till att det finns tillgång 
till kaffebryggare, termosar, muggar, kaffe och andra tillbehör under dagen.  
Gruppens samordnare står med kursiv text i deltagarlistan, förslagsvis startar samordnaren en gemensam 
mailkonversation med samtliga deltagare där fördelning och ansvar bestäms. Gruppen ansvarar också för 
instruktörens fika.  
Observera att många träningar sker i skog och på andra platser, bil med hundbur är nödvändigt, om du inte 
har tillgång till bil måste du själv i god tid innan lägret ordna samåkning med någon annan.  
 
Lägret avslutas lördagen den 20 juli runt klockan 14.00. Vi startar med ett träningspass på förmiddagen och 
avslutar med gemensam lunch kl.13.00. Om du har egen mat uppskattar vi om du tar med den och sitter 
ner tillsammans med övriga i Matsalen. Om du lämnar lägret tidigare måste det anmälas till 
lägerledningen.  
Eventuell avtackning av gruppens instruktör sker inom varje grupp. Nycklar lämnas i receptionen vid 
avresan. 
  
Aktuell lägerinfo kommer under veckan att finnas på tavla i Matsalen samt via lägrets fb-grupp, sök på 
Boxerläger 2019. Har du inte FB, säg till oss så ordnar vi eventuell info på annat vis.  
 
Vägbeskrivning till Tånga finns på www.boxerklubben.org  
Om du har frågor, maila lager@boxerklubben.org eller kontakta lägerledningen; 
Cecilia Thelin 070-228 26 13  
Agneta Lundström 070-994 36 52 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.boxerklubben.org/


STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER! 

Att ta med:  
 
Giltigt vaccinationsintyg  
 
Hundutrustning – Mat, skålar, filt, hundgodis, koppel, halsband, bajspåsar, leksaker samt den utrustning 
ditt val av grupp kräver.  
Ring Cecilia eller Agneta om du behöver information om vad som krävs för din gruppaktivitet.  
 
Campingstol  
 
Lakan och handdukar (kudde och täcke finns)  
 
Fikatillbehör - Termos, mugg, kaffe, te, mjölk, fikabröd etc.  
 
Kläder & Skor – För alla väder! Tänk på att mycket träning sker i terräng. Vid sol finns det pool på området 
samt badsjö i närheten. Kolla väderprognosen.  
 
Bra att ha - Första hjälpen-kit, startkablar, kylväska, hundbur (hundar är tillåtna på rummet men INTE i 
sängen), paraply, solkräm. 
 
 
Viktiga telefonnummer!  
 

Tånga Hed 0322-624311 
 
Distriktsveterinärerna Vårgårda,  
Vårgårda Herrgård 2 
010-1229340 (även jour) 
 
Alingsås Djursjukhus, Ridhusvägen 4  
0322-632000 (även jour) 
 
Blå Stjärnan Göteborg, Gjutjärnsgstan 4 
031-653500 
Jour 
0900-2080888 
 
Vårgårda vårdcentral, Centrumgatan 2 
010-4358500 
Apotek, Centrumgatan 2 
0322-621870 
 
Alingsås Lasarett, Södra Ringgatan 30 
0322-226000 
 
Folktandvården Vårgårda,  
Centrumgatan 2 
010-4419777 


