
UNGDOMS-SM 2019
Nytt år, nya utmaningar och nytt Ungdoms-SM

Text: Eva von Celsing, Peter Flinck och Paulina Sivaut   Foto: Peter Flinck

Lördagen 27 juli samlades 27 ungdomar med sina retrievers 
och spaniels för att starta årets Ungdoms-SM. Glädjande nog 
anmälde sig 3 spaniel-ekipage och 24 stycken retrieverekipage. 
Hundförarna kom från långt upp i norr till de södra delarna av 
landet – imponerande! Trots smått nervösa deltagare upplev-
des stämningen som glad och förväntansfull. Dagen kändes 
som ett sommarlov! Det är ett roligt WT att få vara med att 
arrangera.

Planering
Vi i arrangörsteamet – Eva, Andrea, 

Paulina, Tilde och Peter – började med 

planeringen tidigt på året. Datum och 

plats ska bestämmas, domare, skyttar 

och funktionärer bokas, PM skrivas och 

prisrosetter beställas, dummies och 

nummerlappar ordnas, anmälnings-

funktion på webbplats ordnas och en 

budget tas fram. Och inte minst behö-

ver vi sponsorer.

Dagen för Ungdoms-SM var i slutet 

av semesterperioden. Det blev därför 

inte så lätt att få tag på alla personer 

som behövde vara med, men det löste 

sig. De domare som tackat ja till att 

döma retriever-WT:n var Inger Johans-

son, Sune Nilsson, Mats Närling, Anna 

Eriksson och Kent Petherbielke. Ett 

speciellt tack till Anna Eriksson som 

med kort varsel ställde upp som doma-

re. Elsebeth Stoltz-Bergqvist blev årets 

spanieldomare. 

Inför årets SM skickades förfrågan 

ut till Peter och Jill Raneryd om att få 

vara på Lilla Träskaten i Söderman-

land. Peter och Jill kunde ta emot oss. 

En stor fördel med Lilla Träskaten är 

att det finns en sjö där hundarna kan 

svalka sig. Det finns även möjlighet till 

övernattning, frukost och god mat. Här 

finns olika typer av terräng med gångav-

stånd till och mellan stationerna, något 

som skapade goda förutsättningar för 

att tävlingen ska bli bra och fungera väl. 

Inför lördagen den 27 juli blev det 

ett par resor till Lilla Träskaten för att 

planera stationerna och de olika klas-

sernas upplägg. SM:et har gått på Lilla 

Träskaten flera gånger tidigare, vilket 

gjorde planering och förberedelser lite 

lättare. Stationerna för retrievers be-

stod av en blandning av skogsterräng, 

ängsmark, myrmark med gles skog och 

strandängar med högt gräs och buskar. 

Utmanande!

Ett lämpligt område och upplägg 

för spaniel ansvarade domaren Else-

beth Stoltz-Bergqvist för i samarbete 

med Peter Raneryd på tävlingsdagens 

morgon.

Värmerekord
Vi minns väl alla den bitvis varma som-

maren. I Paris var det 41 grader dagar-

na innan den 27 juli då Ungdoms-SM 

skulle gå. Den 26 juli ställdes ett B-prov 

in på grund av värmen.

Hur skulle vi göra nu? Allt var klap-

pat och klart med domare, funktionä-

rer, priser och förtäring. Ja, alla som 

har varit med och planerat tävlingar, 

prov eller utställningar vet hur mycket 

arbete det ligger bakom dessa.

Efter lite konfererande med ar-

rangörsteamet och domare beslöt vi 

att genomföra tävlingen. Vi ändrade på 

ordningen i vilken retrieverstationerna 

skulle köras. De fick börja med station 

1 i skog och skugga och sen gå direkt 

till sjön och bada hundarna. Därefter 

fick de fortsätta med stationerna i om-

vänd ordning. Vi hade också placerat 

ut dunkar med rikligt med vatten att 

dricka och svalka hundarna med. 

Tävlingsdagen
Vi i arrangörsteamet, domare, skyttar 

och funktionärer samlas över en fru-

kost lite tidigare än deltagarna. Några 

deltagare har övernattat på Lilla Trä-

skaten och skymtar förbi med en kopp 

kaffe i handen för att finslipa formen 

på sina hundar inför tävlingen.

Domarna har tidigare fått informa-

tion om vilken station de ska döma, 

vilka som är med på stationen och un-

gefärligt upplägg. Vi tar med alla ut 

Ett stort tack till alla våra 
sponsorer

Royal Canin, Agria, Nutrolin, 
Klickerförlaget, Gnesta Djurcenter, 

Dummies.se, Widforss, Romdahl design, 
Aptus, Hvarsta Hund- &Kattklinik, 
Gimbri Design och Huntyard&Berras

Ungdomsmästare 2019
Spaniel:  Emilia Bengtsdottir och 

Centennial’s Boa Constrictor

Retriever: Wilma Steen
och Kopparhults Poker 
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till respektive station och går igenom 

uppläggen. Under tiden sköter Pau-

lina, Andrea, Tilde, Eva och Linn mot-

tagandet av deltagarna och lottning av 

startordning. Alla hälsas välkomna till 

det åttonde Ungdoms-SM:et. Vi infor-

merar dem om i vilken ordning retrie-

verhundarna ska ta stationerna samt 

möjligheten och vikten av att bada 

hundarna i värmen.

Retriever-WT
Ekipagen startar i nummerordning på 

stationerna 1,5,4,3 och 2. I Nkl är det all-

tid en dummy som kastas, en enkelmar-

kering. I Ökl och Ekl är det också marke-

ringar men där ingår även uppgifter att 

skicka hundarna till en angiven punkt, 

dirigeringar. På en station går man en 

kortare sträcka med lös hund. 

Final för retriever
Efter sammanräkning av ekipagens po-

äng i grundomgången går två ekipage i 

varje klass till final. De måste ha fått po-

äng på alla fem stationerna. Finalupp-

läggen sker på en äng nära samlingen 

på en publikvänlig  plats.

Nkl-hundarna får varsin markering 

i högt gräs. Ökl får också en markering 

i högt gräs men på längre avstånd och 

Ekl-ekipagen får varsin dirigering över 

ett dike ut i högt gräs. Alla moment in-

leds med skott. Dömer gör Sune, Mats, 

Anna och Kent.

Spaniel-WT
Domare är SSRK:s mycket erfarna Else-

beth Stoltz-Bergqvist. Det är tre stycken 

Nkl-ekipage som startar. Trots att det är 

tävling är kamratskapet gott bland de 

startande och Elisabeth ger de startan-

de goda råd på vägen. Utmärkt tillfälle 

att få testa och utbilda sina hundar! 

Varje spaniel får arbeta sig igenom 

en mark med ganska högt gräs och 

buskar. Man jobbar i en U-formad bana 

där de får tre markeringar med skott. 

Elsebeth ger varje ekipage poäng (max 

60) för deras arbete och ekipagen pla-

ceras efter antalet poäng de fått. Inget 

finalarbete utförs för spanielekipagen 

utan ungdomsmästaren för spaniel är 

den som får mest poäng.

Ungdomsmästare 2019 
spaniel
1:a Emilia Bengtsdottir och 

Centennial’s Boa Constrictor, engelsk 

springer spaniel. 

2:a Amanda Kristiansson och Flush-

point What an Illusion, cocker spaniel. 

3:a Wilma Steen och Apollon, cocker 

spaniel.

Ungdomsmästare 2019 
retriever
1:a Wilma Steen och Kopparhults Po-

ker, golden retriever 

2:a Linnea Bernhardtz och Aquq Seer’s 

in All, golden retriever 

3:a Emilia Bengtsdottir och Bez Ami´s 

What a Sensation, flatcoated retriever

4:a: Alice Boivie och Icefyre Renettles 

Kettricken, labrador retriever 

5:aEmilia Bengtsdottir och Line Up 

Port of Wicklow, labrador retriever 

6:a Anna Gyllhamn och Thorsvi Kinin-

vie, labrador retriever

Avslutning
Hur gick det för alla i värmen? Jo, de 

flesta hade tänkt på att ha med kyl-

täcken, våta och nedfrysta handdukar 

och hålla sina hundar i skuggan mel-

lan stationerna och i väntan på prisut-

delningen. Och alla klarade sig från 

skador som hör sommaren till. Såsom 

insektsbett, ormar, skärsår, frön i ögon-

vrår med mera.

Stort tack till markägarna Jill och 

Peter Raneryd för att vi fick vara hos er 

och för all den service och hjälp vi fick 

av er!

Ett stort tack från oss i arrangörs-

teamet och SSRK, till alla domare och 

till alla som ställde upp som skyttar och 

funktionärer på stationerna samt med 

all administration med anmälningar, 

resultat och prisutdelning! 

Avslutningsvis – ett stort grattis till 

årets ungdomsmästare Emilia Bengts-

dottir och Wilma Steen! n

Ungdomsmästare spaniel.

Ungdomsmästare retriever.
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Ungdomsansvarig
Kommitté: Eva von Celsing, Peter Flinck, Paulina Sivautt

Röster från Ungdoms-SM
Paulina Sivautt ställde nedanstående frågor till några av mästerskapets deltagare och besökare: 
Hur skulle du beskriva dagen? 
Hur har årets Ungdoms-SM varit?

Redsweeper’s Milos Lightbringer ”Cass” 
med förare Anna Gyllhamn 

– Det roligaste idag var att jag tog mina 
signaler fint och fick ihop fina poäng 
på fyra stationer.  Det var även väldigt 
roligt att få träffa mattes alla vänner 
som hon lärt känna genom alla de 
USM hon medverkat i. 

Det jag lärt mig av dagen är att ta 
med mig det som gick bra och inte fast-
na vid det som blev tokigt.

Wijmas Willie Nelson, ”Nelson” med fö-
rare Paulina Sivautt 

– Min matte är för gammal för att starta 
så jag var bara med som publik. Trev-
liga hundar, gulliga valpar och glada 
människor. Dagens minus är att ingen 
bjöd mig på glass. Jag såg att det fanns. 

Apollon ”Kompis” med förare Wilma 
Steen

– I år var det premiär för mig och matte 
att starta på någon typ av tävling. 

Enligt matte så skulle jag söka fram-
för henne men det fanns inga fåglar där. 
Ute i marken stod det även människor 
gömda och jag tyckte det var väldigt 
märkligt så jag bestämde mig för att gå 
bredvid matte, kändes tryggast då!

Mincados Wildest Dream ”Exxa”, med 
förare Andrea Stenlund

– Roligaste med dagen var att få göra 
som jag ville, springa lite hit och dit 
och äta massor med gräs. Perfekt när 
matte står en bit bort för då kunde hon 
inte göra något. Min matte tyckte nog 
inte att det var en sån bra idé att jag 
åt en massa gräs men det gör jag. För-
utom det så har hon haft en trevlig dag!

Fagerlands Röda Idefix de Amorex, 
”Idefix” med förare Frida Eklund 

– Det roligaste med dagen var att få 
bada. Min matte tyckte att jag var jätte-
duktig som inte skrek innan jag skulle 
springa iväg och hämta dummisarna.

Skicka in foton
till Apportören

Högupplösta bilder av 
bra kvalitet mejlas till 

apportoren@ssrk.se


