
VÄLKOMMEN TILL KROKASMEDENS 
SOMMARLÄGER 2022 

Å rets sommarläger är kennelns 11:e som Krokagänget arrangerar. Detta läger 
kommer att hållas i Småland vecka 31, 2–7 augusti, på Stora Segerstads 

Naturbrukscentrum i Reftele, som är en naturbruksskola t.o.m gymnasiet med inriktning 
djur. Därmed är vi också hjärtligt välkomna med våra hundar.


Boendet är mycket tilltalande, där många av rummen har såväl toa som dusch på rummet, övriga 
har samma faciliteter i korridor och är något billigare. Det finns både enkel- och dubbelrum att 
boka. Gott om elplatser för husvagnar/husbilar med tillgång till duschar och toaletter samt 
självhushållningskök.


Vi kommer få tillgång till en hel fotbollsplan plus en agilityplan att träna på och även gräsytor och 
skogsmark. Några ur styrelsen kommer inom kort att inspektera hela området och återkomma 
med rapport.


Följande alternativ på boende finns att boka: 

•   Enkelrum med dusch o toa i korridor	 	  

•   Enkelrum med dusch o toa på rummet	  


•   Dubbelrum med dusch o toa i korridor  	  

•   Dubbelrum med dusch o toa på rummet       


•   Husvagn/husbil  

 

Samtliga priser finns specificerade längst ned på anmälningsformuläret.


För att underlätta bokningen, kommer ni kunna anmäla och önska boende direkt och få 
bokningen bekräftad, men vi återkommer med exakt debitering efter 1 juni, då vi hunnit få 

en helt klar bild över lägret.


Grupperna räknar vi räknar med kommer vara som tidigare;  SKYDD, SPÅR, SÖK, SPÖK, 
SPECIALSÖK och TJÄNSTEHUND. Fler grupper kan tillkomma, kom gärna med förslag,  
vi försöker lösa det mesta.


Anmälan görs på särskilt formulär, som hittas här: https://formogr.am/WOMObjqYxn


Det går också bra att anmäla via mail: krokaganget@gmail.com

Behöver du hjälp, går det bra att kontakta Lotta på tel 0709-239467 eller Christina 0703-347964.


Sista anmälningsdag 1 juni 2022.  OBS Bindande anmälan.


Ses i sommar

/Krokagängets styrelse	 	 	 	 	           i samarbete med
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