Den 17 augusti arrangeras, för tredje året i rad, SSRK Ungdoms SM för spanieloch retrieverförare mellan 7-25 år!
Ungdoms SM är ett working test där vi korar 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, vattenarbete kan förekomma och
apporteringsföremålet är dummy.
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 en trevlig upplevelse.
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. Mer info www.shu.se

Plats: Lilla Träskaten, Ärla.
Provledare: Leo Alatalo.
Domare: Lisa Falck, Tina Engström, Mette Franek och Lena Westerman.
Klassindelning: Nkl, Ökl och Ekl. Spaniels anmäls automatiskt i nkl.	
  
Anmälan: maila din anmälan till ssrkungdom@ssrk.se, uppge ditt
namn, din ålder, hundens registreringsnummer samt vilken klass ni
startar i. Sista anmälningsdag 10/8. Cirka 7 dagar innan
tävlingsdagen skickas PM ut via mail med mer utförlig information.
Startavgift: 350:- som betalas till PG 82 08 08-4 i samband med
din anmälan. Märk betalningen med ”USM+ditt namn”
Domarmiddag: Ungdomskommittén kommer tillsammans med
övernattande tävlingsledare och domare äta middag på
lördagskvällen. Om du är intresserad av att delta på middagen,
uppge detta i samband med din anmälan. Pris: 150kr/person.
Boende: För er som önskar boende finns möjlighet att boka
sovplats i Jill och Peters magasin. Hör av er direkt till dem för
bokning via kontaktformuläret på retrievertraining.eu
Frågor: ssrkungdom@ssrk.se eller ring Jenny, tel: 0730445412.

Vi hoppas att SSRKs Ungdomsmästerskap blir en rolig, lättsam och trivsam dag
med en gnutta tävlingsanda. Varmt välkomna önskar SSRKs Ungdomskommitté!

