
FAQ 

Hur och när anmäler jag mig? 

Anmälan öppnar den 1 april kl 00.00. Grupperna brukar bli fulla snabbt så det gäller att hänga på 

låset. Du kan anmäla dig via din telefon/padda/dator. Mer specifik information kommer i ett eget 

inlägg i mitten på mars.  

Kan man anmäla till mer än en grupp?  

Om gruppen du anmäler till har hunnit blivit full så du får en reservplats kan du anmäla till en annan 

grupp där det finns plats kvar. Du kommer då fortfarande ha kvar reservplatsen så blir det en plats 

ledig kommer du få erbjudande att byta till den gruppen. 

Jag har aldrig varit på Boxerläger och funderar på vilken grupp som kan passa mig, hur gör jag? 

Ta kontakt med lägerledningen så hjälper vi dig       lager@boxerklubben.org 

Måste man vara medlem i Svenska Boxerklubben för att delta?  

Ja! Detta läger arrangeras av Svenska Boxerklubben för våra medlemmar. Är du inte medlem så kan 

du givetvis bli det närsomhelst. Är du medlem i en brukshundsklubb kostar det 200 kr att bli medlem 

i Svenska Boxerklubben. Detta gäller oavsett ras. 

Kan andra raser delta på Boxerlägret? 

Boxer har förtur. Från 1 maj kl 00.00 kan andra raser anmäla till lägret. Ni anmäler via länken & kan 
se direkt vilka grupper det finns plats kvar i. Det går också bra att anmäla sig som reserv till en grupp.

Vad kostar lägret?  

Instruktörskostnad: 2150 kr 

Boende vandrarhem enkelrum: 1750 kr 

Boende vandrarhem del i dubbelrum: 1250 kr per person 

Boende i egen medhavd husvagn/husbil: 1500 kr  

Helpension: 1500 kr 

Endast Boscars: 350 kr 

När ska lägret betalas?  
10 dagar efter anmälan ska anmälningsavgiften på 1500 kronor vara betald för att du ska kunna behålla din 

plats. Total lägerkostnad ska vara Svenska Boxerklubben tillhanda den 17 juni. 

Min hund äter färskfoder, kommer det finnas 
frys? Ja det kommer finnas en frys som alla med färskfoder delar på. Det kommer vara begränsat med 

tillgång till den. 

Måste man ha en egen bil för att delta på lägret? 

Ja! Samtliga grupper kräver att man har bil då man är på olika ställen under veckan. Har du ingen bil 

är det ditt ansvar att se till att du har någon att samåka med. En bur är att föredra i bilen så man kan 

ha bagagelucka och dörrar öppna då det är sommar och troligen varmt.  

Jag vill komma en dag tidigare eller lämna en dag senare, kan jag göra det?  

Det administrerar och betalar du själv. Du får alltså kontakta oss ”lägerledningen” för att fråga vilken 

barack din grupp kommer bo i. Därefter tar du kontakt med Tånga Hed och uppger det rumsnumret 

du har fått från oss och ber att få boka det rummet ytterligare en natt. Du betalar själv det till Tånga 

Hed via en faktura.  



Jag vill ha en speciell campingplats eller ett speciellt rum, kan jag få det? 

Nej, vi kan inte administrera önskemål då vi är för många. I barackerna kommer man i största mån 

det går bo gruppvis. När det kommer till campingplatser är det först till kvarn som gäller. Så man kan 

inte kontakta Tånga i förväg och ”boka” en speciell plats. Vill man ha en speciell plats så får man boka 

det själv och ange inget boende i anmälan.  

Vad behöver jag ha med mig till lägret? 

Ett PM kommer mejlas ut till samtliga i god tid inför lägret. Där kommer all sådan information stå.  

När och var checkar man in? 

Vi, Emmorna kommer sitta utanför receptionen och dela ut nycklar och campingplatser. Man får 

checka in mellan KL 15-17. Ta med vaccinationsintyg       Har du inte möjlighet att komma till 

incheckningen på utsatt tid så måste du kontakta lägerledningen.  

Vad händer om allt behöver ställas in pga Covid-19? 

Om vi mot förmodan skulle behöva ställa in årets läger pga Covid-19 kommer samtliga 

anmälningsavgifter betalas tillbaka. En administrativ avgift på 45 kr kommer dock inte återbetalas. 

Var hittar jag bokningsvillkoren?  

Bokningsvillkoren är publicerade här på Facebook men även på Boxerklubbens hemsida. Det är 

viktigt att ni läser igenom det noggrant för ni ansvarar för att ni själva har läst dom. Vi kommer följa 

bokningsvillkoren till punkt och pricka och inga undantag kommer att göras. Boxerklubben är en 

ideell förening och drivs av pengar vi får in från aktiviteter och av ideellt arbete.  

Min respektive vill gärna åka med mig på lägret går det bra? 

Ja då anmäler du dig själv som ordinarie och din respektive som medföljare. 

 


