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Den 26 augusti gick SSRK:s Ungdoms-SM av stapeln på Gesta 
Gård utanför Strängnäs. Detta år arrangerades SM:et av FRK:s 
ungdomsgrupp.

Till start kom 22 hundar: tio flattar, sju 

labradorer, två golden och en tollare. 

Spanielar lyste tyvärr med sin frånvaro, 

men vi hoppas att de finns med bland 

deltagarna till kommande år. Uppskat-

tade domare under dagen var Catarina 

Tillius, Ralf Falkeland, Peter Flink och 

Kurt Idulv.

Totalt kom 22 hundar med 20 olika 

förare till start. De startande bestod av 

en härlig blandning av ungdomar från 

Ystad i söder till Skellefteå i norr med 

en yngsta debuterande deltagare på 9 

år till mer erfarna deltagare upp till 25 

år. Tävlingen genomfördes som ett WT 

(Working Test) och tävlande fanns i 

alla tre klasserna: nybörjar-, öppen- och 

elitklass.  

Grundomgången bestod av fem 

stycken rutor med olika uppgifter för 

ekipagen att lösa. Markerna för täv-

lingen var mycket trevligt belägna med 

både öppna ytor och skog nära till 

hands samt med goda möjligheter för 

publiken att titta på. Två av rutorna i 

grundomgången var planerade för ar-

bete i lite tätare skog och de tre sista i 

öppnare terräng. 

Efter avslutad grundomgång var 

det dags för lunchpaus för domare, 

funktionärer och deltagare. I skogslän-

tan mellan de olika rutorna bjöds det 
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då på grillade hamburgare i den för 

dagen strålande solen.

Därefter var det finaldags för att 

utse årets ungdomsmästare.Till finalen 

gick totalt sex ekipage, två från varje 

klass. Dessa var de ekipage som hade 

högst totala poäng utan att ha nollat på 

någon ruta. 

Till final från nybörjarklassen gick 

Alice Boivie med labradoren Icefyre 

Renettles, Kettricken och Kristin Hell-

berg med flatten Micawbers My Cool 

Gambling Yatzy. Från öppen klass gick 

Victoria Ekenberg med flatten Quills 

Time Will Tell och Cajsa Söder med 

labradoren Huntrets Mynta. Från elit-

klassen gick Anna Gyllhamn till fina-

len med labradoren Thorsvi Kinivie 

samt Wilma Steen med sin golden 

Kopparhult´s Poker. Efter en spännan-

de och lärorik final kunde sedan 2017 

års ungdomsmästare koras. Vinnare 

blev labrador retrievern Icefyre Renett-

les Kettricken “Lyra” tillsammans med 

matte Alice Boivie.

Stort grattis och mycket bra jobbat 

alla deltagare! Vi i FRK:s ungdoms-

grupp vill passa på att tacka alla våra 

domare, sponsorer och funktionärer. 

Utan er hade det inte blivit något Ung-

doms-SM! n

Årets Ungdomsmästare 2017, Alice Boivie och Lyra. Stort Grattis!

FRK:s ungdomsgrupp, från vänster: Tilde Udin, Sara Leppänen, Andrea Stenlund och 
Victoria Ekenberg.

Våra underbara domare, från vänster Kurt Idulv, Peter Flink, Ralf Falkeland samt Cata-
rina Tillus
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