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Den 18 augusti arrangerar SSRK- Ungdom SM för spaniel- och 

retrieverförare mellan 7-25 år! 

Ungdoms SM är ett working test vars syfte är att kora ett ekipage till ungdomsmästare. 

Tävlingens ändamål är att inspirera ungdomar till aktivitet med sin spaniel eller retriever och 

främja kamratandan inom SSRK. Ungdoms SM genomförs enligt gällande C-provsregler där 

flest antal poäng, oavsett klass tävlar om Ungdomsmästartiteln. Alla stationer involverar 

skott, vatten kan förekomma och apporteringsföremålet är dummy. Publik är hjärtligt 

välkomna! 

Ekipagen kommer med domarnas hjälp ges förutsättningar att lämna rutorna med en positiv 

känsla, så oavsett vad som händer kan du känna dig trygg med att du och din hund får den 

hjälp ni behöver för att lösa uppgiften. 

För att delta behöver hundföraren vara mellan 7-25 år och vara medlem i någon klubb inom 

SKK-organisationen. Om du inte är medlem rekommenderas Sveriges Hundungdom där du 

väljer SSRK som specialklubb för 250:-. Mer info www.shu.se 

Plats: Lilla Träskaten, Ärla. 

Domare: Paul Anderson, Torbjörn Augustinsson, Jens Palmqvist, Sofia Larsson. 

Provledare: Leo Alatalo 

Klassindelning : Nkl, Ökl och Ekl. Spaniels anmäls automatiskt i nkl.  

Kostnad: 350:- till Pg 82 08 08-4 märk betalningen med ”USM+ditt namn” 

Anmälan och frågor: ssrkungdom@ssrk.se uppge ditt namn, ålder på dig och din hund, 

hundens ras, klass och e-post. Frågor kan man alltid ställa på samma mail eller till Anna på tel: 

0739 69 64 02. Sista anmälningsdag 5/8. 

Cirka 7 dagar innan tävlingsdagen skickas PM ut via mail med mer utförlig information.  

 

 

Domarmiddag 

Ungdomskommittéen kommer tillsammans med tävlingsledare och domare äta middag på 

lördagskvällen. Om du är intresserad av att delta på middagen alternativt boka boende, hör av 

dig till ssrkungdom@ssrk.se så snart som möjligt dock senast 5/8. 

 

Vi hoppas att SSRKs Ungdomsmästerskap blir en rolig, lättsam och trivsam dag med en 

gnutta tävlingsanda. 

Välkomna! 

 

Mer info: www.ssrk.se 


