Stort grattis till Ungdomsstipendiaten 2018!
år gammal och är min första spaniel.
Hon är en mångsidig hund som jag
önskar att gå kurser med och anta nya
utmaningar!
Vad har du och Vivi hunnit med att
göra tillsammans?
När jag köpte min welsh blev jag medlem i SSRK och har engagerat mig i
Östras arbetsgrupp för viltspår, något
jag själv tränar med Vivi. Tidigare i
år blev Vivi viltspårschampion. Vi har
även hunnit med lite apporteringsträning, men det vill vi gärna lära oss mer
av. Jag är även aktivitetsansvarig i länet
för Welsh Springer Spanielklubben.
Förutom träning är jag även intresserad av utställning. Vivi är redan en
framgångsrik utställningshund trots
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sin ringa ålder. Hon har redan tagit
många svenska och nordiska cert och

Ur protokollet vid HS-möte den 18–19 augusti 2018:
Sex ansökningar till Ungdomsstipendiet 2018 har inkommit,
alla kvinnor i åldrarna 21–25 år. Flertalet av ungdomarna anger i sina ansökningar att de är aktiva inom SSRK:s verksamhet
och alla visade prov på mångsidighet med sina hundar och sitt
hundintresse. Konkurrensen var hård och samtliga ansökningar gicks noggrant igenom innan beslut fattades.
HS beslutade att tilldela Ungdomsstipendiet 2018 på 5 000 kr
till Jennifer Botos, Uppsala.

blivit BIR och BIM. Hon blev även bästa junior på Rasspecialutställningen i
Gränna.
Vad är målet med stipendiet?
Som relativt ny medlem i SSRK och
dessutom spanielägare så har intresset
för spanieljakt och apportering blivit
centralt. Att lära mig mer om spanieljakt ligger högt upp på listan och genom stipendiet önskar jag att kunna gå
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målbeskrivningar om vad 5 000 kronor
skulle kunna användas till. Självklart
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hade styrelsen tagit del av ansökning-
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möjlighet att återkomma till 2019.
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uppgiften att kontakta Jennifer Botos

som till vardags kallas Vivi. Vivi är 1,5

kurser. Det krävs mycket träning för att
få fram en bra hund och stipendiet ger
mig goda förutsättningar för att gå fler
kurser som kan utöka mina och Vivis
kunskaper inom spanieljak och apportering. Förhoppningsvis får vi båda lära
oss något nytt tack vare de möjligheter
stipendiet ger oss, något som ska bli väldigt spännande.
Vad hoppas du på i framtiden?
Jag hoppas att så småningom tävla i
spår, starta på prov/spanieljakt och
fortsätta med utställningar. n
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