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I hård konkurrens bland totalt sju ansökningar valde HS till-
sammans med Ungdomskommittén att utse Agnes Söderquist 
till SSRK:s Ungdomsstipendiat 2019.

Agnes berättar: 

Jag är en hundentusiast som för 

drygt tre år sedan skaffade min första 

alldeles egna hund, en curly coated re-

trieverhane som heter Aristocurl’s Obi 

Wan, kallad Stickan. Jag är uppvuxen 

med curly och har sedan dess vetat att 

det är en retriever jag själv vill ha. De är 

trogna vänner och positiva arbetskamra-

ter och passar min livsstil och intressen.

På min fritid är jag engagerad i 

Curly coated retrieverklubben, som be-

kant är en av SSRK:s rasklubbar, där jag 

tillsammans med en annan curlyentu-

siast är redaktör för tidningen Lockro-

pet. Förutom hundintresset har jag all-

tid haft mitt andra hem i naturen och 

därför är det viktigt för mig att kunna 

kombinera mina intressen.

Stickan och jag tränar sedan två år 

tillbaka jaktapportering och viltspår 

och sen ett år tillbaka även personsök. 

Det är främst genom jakten och vilt-

spåret som jag har min koppling till 

SSRK men även via utställningar. Jag 

har deltagit i WT, B-prov och viltspår-

prov. Under 2018 fick vi vår 1:a i nybör-

jarklass B-prov, viltspårchampionatet 

och utställningschampionatet (togs vid 

SSRK:s utställning vid Ulriksdals slotts-

park): tillsammans tre meriter som 

jag är så stolt över att jag lyckats med 

tillsammans med min curlykille. Min 

uppfödare Titti Eriksson har hela tiden 

funnits som ett viktigt stöd.

Jag brinner för retrievern och spe-

ciellt curly coated retrievern, en av de 

till antalet mindre retrieverraserna i 

Sverige. På prov och träningar sticker 

vi ut, på gott och ont. Vid ett WT hade 

vi en dålig dag och Stickan stack iväg 

och gjorde nummer två mitt bland alla 

andra startande. Just då var det mindre 

roligt att sticka ut, men när vi i höstas 

tog 1:an på B-provet då var jag extra 

stolt över att ha kommit så långt med 

just en curly. 

Alla retrievers är lika, men ändå 

olika, och jag utmanas av att hitta trä-

ningsmetoder som passar just oss. Både 

Stickan och jag är ju ambassadörer och 

pratar varmhjärtat om retrievrarna och 

rasen och hur mångsidiga de är. I mitt 

fall just hur bra även curlyn kan vara i 

apporteringen även om rasen inte syns 

så ofta. n
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