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Drömmer du om en semester med familjen 
men grämer dig över att hunden inte är 
välkommen? På Södra Näs camping är det 
annorlunda. Här har hundarna en egen lek- 
och träningsplats och de får bada på stranden 
så mycket de orkar.
TexT HaNS P a KarlSSoN FoTo PaTriK BergeNSTav

Campa & lekbästa semestern för alla Familjen Olsson från Fristad, norr om 
Borås, har bott på Södra Näs camping 
sedan starten 2004. Efter att ha flyttat 

runt ett par gånger har de nu fått platsen de 
helst velat ha, utmed kanten med granar som 
gräns mot havet några hundra meter bort. 
Varje år har schäfern Choice, sex år, följt 
med. Hon verkar vara en van campare och 
trivs bäst i skuggan under trädgårdsbordet. 
Såvida det inte vankas bad.

– Choice blir så glad att hon tjuter när hon 
ser vatten. Går man mot havet är det bara en 
sak som gäller, hon älskar att bada, hon är 
ett riktigt baddjur. Sedan är det kanske inte 
bra om de badar för mycket för de sväljer 
så mycket vatten och får ofta diarré, säger 
husse Roger.

Kompisen Iris, tre år, är lite mer försiktig, 
men hon vänjer sig mer och mer. Hösten 2008 
började familjen prata om att skaffa en liten 

valp till, tanken var att den skulle följa med 
Roger på jobbet när han kör lastbil. Men åka-
ren tillät inte hund i bilen så därför började 
de titta på lite äldre hundar som inte behövde 
lika mycket uppmärksamhet.

– Vi hittade Iris på Blocket. Hon är min 
fjärde schäfer och vi har haft henne sedan 
julen 2008. Jag har mest tävlat lydnad med 
Choice i Borås brukshundklubb, men tänker 
börja träna agility och utställning med Iris 
nu, säger matte Kicki.

Tidigare år har Kicki aktiverat Choice på 
egen hand under campingsemestern på Södra 
Näs. Runt campingen finns flera ängar där 
Choice kan springa och förra sommaren, när 
Iris var med första gången, tog de cykelturer 
tillsammans på morgonen innan det blev 
för varmt. Även 13-årige Viktor börjar bli 
stor nog för att ta hundarna på egen hand. 

hundbad. På stranden är alla familjemedlemmar 
välkomna att busa och svalka sig.

STamgäSTer. Schäfrarna iris och Choice och adam, Kicki och roger är erfarna campare. 
Här får de bada, leka och njuta av sköna vilostunder i en husvagn med  luftkonditionering.

hundfokuS. På Södra Näs camping 
finns aktiviteter både för hundar och 
människor. Här tränar adam med sin 
cavalier king charles spaniel emil, som 
inte tvekar för något.

s
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Hundtätt bland 
husvagnarna
n På Södra näS camPing är menyn i restau
rangen anpassad för matallergiker, service
huset drivs av energi från solceller på taket och 
förra sommaren startade särskilda hundaktivi
teter i anslutning till campingområdet.

– Vi gjorde en undersökning om vad det är 
för människor som campar och vilka intressen 
de har. Oavsett vilken målgrupp det handlade 
om kryssade deltagarna i hund som stort 
intresse. Ser vi på campingen så finns det 
hund i nästan varannan husvagn, säger Sonja 
Nilsson, ägare av Södra Näs camping och de 
två mopsarna Saga, Smilla och golden retri
vern Lazy som rusar runt i trädgården.

Delar av säsongen är det förbjudet att släppa 
hundarna lösa, då det häckar fåglar utmed 
stränderna. På vissa ställen går det också kor 
på ängarna och därför har man byggt en egen 
rastgård på området. Intill den har man byggt 
upp en agilitybana där utbildade instruktörer 
håller kurser.

Det blir väldigt komprimerat och mer ett 
tillfälle att känna på aktiviteterna för män
niskor som annars inte har tid att gå på kurs 
eller inte kommer i väg med sin hund. I år är 
det Jörgen Wirholt och Anjelica Ekenblad från 
Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg som 
håller i kurserna.

– Det är ett sätt att tillgodose gästernas 
önskemål om aktiviteter på campingen. När 
hund och hundägare går på kurs tillsammans 
slutar hundarna skälla på campingen. I dag hör 
man sällan hundskall här. Våra hundar har koll 
och känner sig trygga, säger Sonja Nilsson.

Framför allt tycker de om att jaga och bita i 
strålen från Viktors vattenpistol. Husvagnen 
har luftkontitionering, vilket gör det lättare 
att lämna hundarna för sig själva. De trivs 
med att ligga i en sval soffa medan resten av 
familjen åker bort en stund.

förra åreT invigdeS en helt ny rastgård 
och agilitybana på Södra Näs camping. Där 
arrangeras såväl allmänna som privata kur-
ser med utbildade instruktörer. Det är ganska 
unikt i Sverige.

– Vi har märkt från början att camping-
ägarna är särskilt välvilliga till just hundfolk. 

De har ju en golden retriver och två mopsar 
själva och det har aldrig varit något gnäll. 
Här är mycket hund på den här campingen, 
säger Roger.

Titt som tätt sticker någon nyfiken nos 
in under staketet under en promenad och 
grannens hund ligger vid kanten och doftar 
längtansfullt efter de två tikarna på andra 
sidan. Kicki tycker att det är perfekt.

– Man möter förståelse när man bor 
bland likasinnade. Hundarna stör inte lika 
mycket och det känns bra när campingen är 
uttalat hundvänlig med bad på stranden och 
 aktivitet i närheten. n

Gå en kurs 
på campingen!
n Södra näS camPing arrangerar i som
mar hundaktiviteter tillsammans med Studie
förbundet Vuxenskolan i Varberg. Här är ett 
axplock av vad som erbjuds:

w Hundbus: En grupp för barn mellan 7 och 
16 år. Det blir träning på sitt, ligg, inkallning, 
stanna och nejkommando, samt mycket lek.

w Hundstunden: En grupp för alla från 17 år. 
Träning på detsamma som ovanstående.

w agilityintro: En grupp för att lära sig agility
träning på ett roligt och säkert sätt. Grundkurs 
är en förutsättning för att få använda agility
banan, då det finns många skaderisker.

” Man möter förståelse när man 
bor bland likasinnade”

STrandbad. Delar av säsongen är det koppel på 
som gäller eftersom fåglar häckar på stränderna.

livSnjuTare. Clinton, 
shetland sheepdog, tycker 
om jaga med husse Sören.

laTa dagar. Även hundar tycker 
om att få åka snålskjuts ibland.

duSch. efter 
strandbuset 
är det dags att 
skölja pälsen i 
färskvatten.

gaPa STorT! Schäfern iris älskar att leka med 
vattenstrålen.

lugn och ro. Trots att det finns många hundar på campingen hörs det sällan några störande skall.

n På camPing.Se finns en förteckning över 
hundvänliga campingplatser. Under fliken 
”sök” klickar du i ”fler alternativ”. Sedan kan 
du kryssa i rutorna ”hundvänliga campingar”, 
”hunddusch” eller ”hundbad”.

Tips! 

s

! Tänk på ...
w  lämna inte hunden i husvagnen eller i 

förtältet när ni går till stranden. Det blir 
mycket varmt och kan gå riktigt illa.

w  rasta hunden utanför campingen. Det 
finns ofta fina promenadvägar.


