
 – från planering till tävling

Ungdoms-SM 2018

Prolog

Det är kyligt på tävlingsdagens morgon, men solen har be-
stämt sig för att titta fram, lagom tills deltagarna med hun-
dar dyker upp på Gesta Gård. Under dagens arbete impo-
nerar deltagarna med sina hundar. De har fint samarbete 
och ett proffsigt sätt att föra hund på. 

Mycket planering ligger bakom denna dag som förhopp-
ningsvis fortsätter att vara en del av SSRK:s ungdomsakti-
viteter. Som läsare kommer du nu att få följa planeringen 
bakom Ungdoms-SM till själva tävlingsdagen såsom provle-
daren Peter Flinck upplevde det. 

Paulina Sivautt /SSRK Ungdom

Text och foto: Peter Flinck

Planeringen börjar 
Det är januari och mörkt och kallt ute. 

Och det är bara några månader sedan 

Ungdoms-SM 2017 ägde rum, ändå dy-

ker tanken på ett nytt SM upp igen. 

Vet SSRK:s ungdomsansvariga Eva 

von Celsing om det finns några pla-

ner på ett nytt SM? Eva frågar Paulina 

Sivaut, som är med i SSRK:s ungdoms-

grupp och jag hör med några av förra 

årets duktiga ungdomsarrangörer. Kan 

de – Andrea, Victoria, Tilde – tänka sig 

att vara med och arrangera ett nytt SM? 

Alla tackar glädjande nog ja.

Vi får klartecken från SSRK:s hu-

vudstyrelse att arrangera Ungdoms-SM.  

Då är det guld värt att ha med ungdo-

mar som har rutin och är engagerade 

när vi ska planera och genomföra en så 

här stor tävling. För min egen del blir 

det mitt femte Ungdoms-SM.   

Nu behövs domare, skyttar och 

funktionärer

Arrangörsgruppen har flera tele-

fonmöten och kontinuerlig kontakt via 

mejl och Facebook. Det är viktigt att 

alla vet status på förberedelserna. Vilka 

uppgifter är lösta och vad behöver vi 

göra? 

Vi diskuterar när Ungdoms-SM ska 

äga rum. Det är en balansgång att hitta 

en dag som inte krockar med andra 

arrangemang som WT, B-prov och ras-

mästerskap. Vi bestämmer ett prelimi-

närt tävlingsdatum i slutet av augusti. 

Vi bestämmer också att tävlingen ska 

vara öppen för både retrievers och spa-

niels och att lägsta ålder för att delta 

är 12 år. 

Förra året var vi på på Gesta Gård. 

Kan vi vara där även i år? Svaret är ja. 

Nu är det dags att gå ut med informa-

tion om datum för SM:et och att få tag 

på domare, skyttar och funktionärer. 

Vill förra årets domare vara med 

och döma i år igen? Frågan går till ytter-

ligare några domare. Härligt, retriever-

domarna tackar ja och Anita Norrblom 

accepterar rollen som huvuddomare. 

Till vår glädje anmäler sig två spa-

nielekipage till SM:et. Det är första 

gången som vi har med spanieldelta-
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gare på ett Ungdoms-SM. Fantastiskt 

roligt! Alltså behöver vi nu en domare 

till WT spaniel.

Efter att ha frågat några spaniel-

domare tackar Petra Johansson ja till 

att döma. Ett plus är att Petra har med 

sig sin man Tomas, som skytt. Båda är 

mycket kunniga i hur spanieljakt går till.

Nu är domarna bokade men vi be-

höver skyttar också. Lediga skyttar är 

inte helt lätta att hitta med tanke på att 

jaktsäsongen precis har startat. Ett stort 

tack till Joachim, Cajsa, Robert och Leo 

där några av er dessutom ställer upp i 

ett ganska sent skede av planeringen! 

Jag har också räknat med att vara skytt. 

Nu återstår de viktiga funktionä-

rerna. Och vi får fantastisk funktionärs-

hjälp av personer från goldenvärlden, 

gamla kennelkompisar och några res-

pektive.

Besök på Gesta gård 
I slutet av juli träffar Eva och jag Patrik 

Berg på Gesta Gård för att prata boende, 

mat och titta på tävlingsmarkerna. Jag 

gör ett preliminärt stationsupplägg i hu-

vudet och på papper för WT retriever. 

Dagen före Ungdoms-SM åker Eva 

och jag till Gesta Gård igen. Vi sätter 

upp skyltar med stationsnummer och 

hundstopp samt snitslar vägarna till 

stationerna. Jag dubbelkollar uppläg-

gen på stationerna.

Nu ser vi fram mot morgondagen 

då vi får träffa domare, skyttar, funktio-

närer och förstås deltagarna.

Tävlingsdagen 
Ungdoms-SM följer SSRK:s WT-regler 

för både spaniel och retriever. Innan 

tävlingen startar tar jag med domare, 

skyttar och funktionärer till stationerna 

för genomgång av uppläggen i de olika 

klasserna.

WT för spaniel
Petra Johansson dömer de två startan-

de ekipagen. Banan finns i en betad 

hage med buskar, enar och i kuperad 

terräng. De två unga, duktiga förarna 

som startar sina hundar bedöms i ny-

börjarklass. Precis som på en riktig spa-

nieljakt går man med lös hund genom 

terrängen tillsammans med domare 

och skytt. Ett ekipage bedöms och ett 

annat går kopplat bakom. 

Ekipaget som är under bedömning 

får några markeringsdummies men 

även hundens sökmönster bedöms. 

Hundens stadga testas med en ”run-

ner”. Hunden ska stanna hos föraren 

när ett föremål, med specialutrustning, 

far iväg framför den. 

Petra ger ekipagen poäng för deras 

spanielarbete. Vinnare blir det ekipage 

som får flest poäng efter bedömning-

en. Det är därför vi inte har någon final 

för spaniels.

WT för retreiver
Det är 27 ekipage som startar. Alla 5 

stationerna har särskilda upplägg för 

respektive klass. I nybörjarklass är det 

enligt reglerna alltid enkelmarkering-

ar. I öppenklass och elitklass kan mar-

keringar och dirigeringar kombineras 

eller utföras separat. 

På varje station finns en skytt med 

bössa. Det skjuts med lösa, blanka skott 

på alla markeringar. Terrängen varie-

rar från skördad gräsvall till skogster-

räng och en betad hage. Alla ekipage 

börjar på station ett och startar i num-

merordning. Ekipagen fick startnum-

mer och lottad startordning vid morgo-

nens samling.

Felicia Lindberg med Stawaskogens brave Pepsi ”Pepsi” och Amanda Kristiansson med 
Flushpoint what an illiusion ”Crazy”.

Ungdomsmästare 2018 Therese Hansson med Il Sano’s Camaro ”Camaro”.
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Station 1 döms av Anita Norrblom 

på en lång vall med kort gräs. Det är 

markeringar på långa avstånd utan re-

ferenser i alla klasser. I öppenklass och 

elitklass ska hundarna hämta en dub-

belmarkering som hamnar på linje. 

Station 2 döms av Mats Lindmark 

vid en sluttande vall som är avgränsad 

på sidorna med skogsbryn och dike. 

Nybörjarklassens markering har ett 

diffust nedslag i en svag uppförsbacke 

med terrängskifte. Öppenklass och 

elitklass får samma markering men ska 

även skicka sina hundar på en dirige-

ring där elitklassens dirigering ligger 

längre bort än öppenklassens.  

Station 3 döms av Catarina Tillius 

i skogsterräng. Nybörjarhundarna får 

en markering med lite dolt nedslag. 

Öppen- och elitklasshundarna får en 

markering och en dirigering i lite mörk 

skog. 

Station 4 döms av Ralf Falkeland i 

en betad hage. Nybörjarklasshundarna 

får en markering under grenarna på 

en liten buske. För öppen- och elitklass 

finns en dirigeringsdummy bakom en 

sten. För att öka svårighetsgraden för 

elitklasshundarna kastas först en stör-

ningsdummy en bit på sidan av vägen 

till dirigeringen.

På station 5 står Peter Wingård 

och dömer i en betad hage. En mar-

keringsdummy kastas uppe på en höjd 

för hundar i alla klasser. Nedslaget är 

delvis dolt. Öppen- och elitklass får en 

dubbelmarkering där elitklasshundar-

na ska hämta dem i en speciell ordning 

och på lite längre avstånd. 

När alla deltagare är klara samman-

ställer ungdomsgruppen, med benäget 

bistånd av Tildes mor Linn, poängen 

för att utse retrieverfinalisterna. För att 

komma till final måste ekipagen ha po-

äng på alla fem stationerna. 

Vid rastplatsen ordnar nu Patrik 

och hans flickvän grillade hamburgare 

med tillbehör. Det välkomnas av alla 

hungriga tävlande, domare, skyttar, 

funktionärer och arrangörer. Jätte-

gott, tycker vi alla efter förmiddagens 

arbete.

Spanieluppvisning 
Innan retrieverfinalen bjuder spaniel-

domare Petra och hennes man Tomas 

på en spanieluppvisning med sina egna 

hundar. Mycket imponerande och fas-

cinerande att se hur man kan jaga med 

hund på annat sätt än med retriever. 

Många tittade på uppvisningen. Petra 

förklarade också hur och varför man 

jobbar med sina spaniels på ett visst 

sätt. Stort tack Petra och Tomas!

Retrieverfinal
Finalekipagen, två i respektive klass, 

presenteras. Det är tre olika upplägg 

med en apport per klass. Alla domare 

NKL-vinnare: Fr v. Therese med Camaro, Lovisa med Obi, Emma med Thea, Alice med 
Lyra, Kristin med Yatzy.

Ökl-vinnare: Fr v. Jonas med Naga, Sanna med Leia.

EKL-vinnare: Fr v. Anna med Kinni, Frida med Fixa, Emma med Doris.
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är med och bedömer ekipagens appor-

teringar men de är placerade på olika 

ställen. Finalekipagen har med sig po-

ängen från grundomgången, så kallade 

öppna böcker. 

Ekipagen startar och bedöms sedan 

var för sig. I nybörjar- och öppenklass 

får hundarna enkelmarkeringar på 

olika platser och avstånd. I elitklass ska 

man dirigera hunden till en dummy 

ganska långt bort.

Efter summering och kontroll av 

poäng är det dags att utse årets vinnare. 

Många att tacka 
Men innan årets vinnare kan utses är 

det dags att säga ett stort tack till doma-

re, funktionärer och skyttar. Utan er är 

det inte möjligt att genomföra ett Ung-

doms-SM! Ett stort tack också till Gesta 

Gård och Patrik Berg för att vi fick vara 

hos er samt tack till alla sponsorer! Och 

naturligtvis, ett varmt tack till arrangö-

rerna Andrea, Tilde, Victoria, Paulina 

och Eva! 

Ungdomsvinnarna
De fem deltagare som fått högst poäng 

i varje klass, med poäng på alla statio-

ner, får ta emot fina priser från gene-

rösa sponsorer. 

Årets ungdomsmästare för retrie-

vers kan utses i vilken klass som helst. 

I år säger vi hipp hipp hurra och ett 

stort grattis till Amanda Kristiansson 

med Flushpoint What An Illusion som 

blev ungdomsmästare för spaniels och 

Therese Hansson med Il Sano’s Ca-

maro som blev ungdomsmästare för 

retrievers! 

Epilog
Andrea åkte från Skellefteå på freda-

gen och hem på lördagen för att vara 

med under Ungdoms-SM, både som 

arrangör och startande! Hon fick dess-

utom problem med sin bil på väg till 

Gesta Gård men lyckades lösa det. Im-

ponerande! n

Spanielvinnare: Fr v. Amanda med Crazy, Felicia med Pepsi.

U-Mästare: Fr v. Therese med Camaro, Lovisa med Obi, Emma med Thea, Alice med Lyra, Kristin med Yatzy, Anna med Kinni.

Peter Flinck gjorde ett hästjobb, här i full 
fart och i konkurrens med hästarna på 
Gesta gård dagen innan U-SM. 
Foto: Eva von Celsing

Sponsorer
Hvarsta Hund & katt klinik – 1000 kr

Pritax – ca. 20 stycken blandade hund-
leksaker

Aptus – pasta, pannband, midjeväska, 
handduk 

Tehörnan – domarpresenter

Nutrolin – 14 flaskor skin and coat

Klickerförlaget (sponsring@klickerför-
laget.se) – tre stycken böcker ”Apport-
ering till vardag och fest” 

Romdahl Design (Karin Romdahl) – 3 
koppel med tillhörande visselpipsband

Djurpaketet – Rabattkod på 30% på 
första boxen

Agria 

Royal Canin

dummies.se

Gnesta djurcenter
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Bildsvep från

U-SM 2018
Foto: Peter Flinck


