
Hej alla SNK:are 
Södra lokalklubben arrangerar läger 
den 1- 3 oktober på Solhaga i 
Majenfors som ligger lite utanför 
Markaryd. Nya som gamla 
medlemmar är välkomna, men även 
ni från andra distrikt är välkomna om 
ni har lust och möjlighet. 
Solhaga har ett ursprung från slutet 
av 1800-talet Genomgripande 
renoveringar och förändringar har 
genomförts i olika perioder och sker 
kontinuerligt. 
I dag har Solhaga ett typiskt 
Småländskt utseende med röda 
stugor och vita knutar, och invändigt 
oftast ett genuint småstugeutseende. 
Det finns ca 40 sängplatser. De 
flesta rummen är dubbelrum, men 
det finns även ett antal enkelrum. 
Solhaga har en speciell nisch mot 
hundfolk. Detta sedan de 

synskadade ägde anläggningen. Det unika är att du får ha din/dina hundar med på rummet. Det är 
upp till dig hur varm eller trångt du vill ha det men dina hundar lever med dig under hela vistelsen. 
Det är många hundorganisationer som har lagt sina läger här under flertal år Det är Polis/vaktbolagens 
hundenheter, SBK och olika rasklubbar.  
 

Vad skall vi hitta på under detta läger!!!!!!!!! 
Programmet under lägret är att du kan välja 3 aktiviteter av 5-6 olika aktiviteter 
beroende hur många deltagare vi blir. Det som är tänkt är t.ex. Lydnad, grooming, 
spår, vatten, ringträning, kärrdragning enl. Berner Sennenklubben. Alla aktivisterna 
är i dags läge inte spikade. Har du en intressant idé hör av dig snarast så kollar vi om 
det går att genomföra. 
 
Vi börjar med att träffas fredagen den 1 oktober med en gemensam middag ca19.00. 
Därefter träffas vi i konferensrummet där vi går igenom lägrets aktiviteter och 
presentationer av aktiviteterna  Efter detta finns inget planerat utan vi umgås under 
friare umgängesformer med egen medtagen dryck och tilltugg. 
 
Lördagen den 2 oktober serveras frukost från 07.30. Klockan 09.00 börjar aktivitet 1 
fram till lunchen som serveras 12.30.  
Klockan 13.30 börjar aktivitet 2 fram till middagen som serveras 17.00. Därefter blir 
det samma avslut som fredagskvällen med fria aktiviteter. 
 
Söndagen den 3 oktober serveras frukost från 07.30. Klockan 09.00 börjar aktivitet 3 
fram till lunchen som serveras 12.30.  Efter lunchen avslutas lägret och var och en 
lämnar lägret efter att respektive rum och gemensamma lokaler är städade. 
 
Allt detta till ett pris av 1290 kr/person i dubbelrum 1390 kr/person i enkelrum 
För medlem i SNK el. familjmedl. drar vi av ytterligare 250 kr på priset.  
Anmäl er snarast först till kvarn…….. 
 
Vi vill ha anmälan senast 15 augusti och anmälan är bindande 
 
Har ni frågor hör gärna av er till Torgny Håkansson  tel. hem 040-431366 alt.  0734-
020 560 Det går även att maila till torgny.hakansson@telia.com 
 
Väl mött Styrelsen SNK södra 

 


