HUNDAR

HUNDAR

Nu är det bara några få veckor
kvar för att anmäla till årets allra
roligaste, härligaste och bästa
hundhelg – Ungdoms-SM.
Senast den 19 juni ska anmälan
vara inne. Fortfarande finns
alltså chansen för dig som
tvekar om du ska våga eller inte.
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Sveriges hundungdoms sidor i Brukshunden

TEXT & FOTO (ARKIVBILDER FRÅN TIDIGARE U-SM): LOTTA TREIBERG

Ta sikte
mot GÄVLE

OCH
UNGDOMS-SM
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ngdoms-SM, eller U-SM, som vi brukar förkorta
hundungdomarnas eget svenska mästerskap har mer
av OS-känsla än VM-känsla över sig. Och det jag tänker på
då är att det är minst lika viktigt att vara där och kämpa
som att vinna medaljer. Vi får alltid väldigt många frågor
när Ungdoms-SM närmar sig och därför ska jag försöka ta
upp det som folk oftast undrar över.

VILKA FÅR VARA MED?
Alla som har giltigt medlemskap i Sveriges Hundungdom
när anmälan görs och som är mellan 6 och 25 år får delta. Åldern på föraren räknas från det år man fyller 6 och
till och med det år man fyller 25 år. För hunden gäller det
att alla hundar som uppnått den ålder som gäller för varje tävlingsgren får delta, alltså även oregistrerade hundar.
Men som i alla regelverk finns det undantag, och här är undantaget att i grenarna handling och bruks måste hunden
vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Ungdoms-SM är
en inofficiell tävling, men för alla grenar gäller de officiella
tävlings- eller provreglerna. Som deltagare är du hundens
förare vid tävlingen, det finns inga krav på att du måste
tävla med din egen eller familjens hund. Du kan alltså låna
kompisens vovve om du vill. Däremot får man inte byta
vare sig förare eller hund efter det att anmälningstiden har
gått ut.

VAD KAN MAN TÄVLA I?
Om vi tar det i bokstavsordning: agility, bruks (spår, sök
och rapport), freestyle, handling (minior-, junior- och senior handling), heelwork to music, lydnad, rallylydnad
och teamwork to music. I alla grenar kan man tävla individuellt, men i agility och freestyle (teamwork to music)
kan man även tävla i lagform. Man kan tävla i alla klasser
inom grenen och det är hundens meriter, alltså vad hunden
har uppnått vid tidigare tävlingar, som bestämmer i vilken
klass den får tävla i.
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OM MAN VILL TÄVLA I ALLTING?
Det går bra att anmäla sig till alla olika grenar om man
vill. Det man ska tänka på är att hunden ska orka och vilja.
Det är mycket för de flesta hundar att bara vistas på ett
tävlingsområde under flera dagar, kanske långt hemifrån.
Hundens väl och ve går före dina egna önskningar och mål.
Dessutom kan arrangören inte lova att det inte uppstår
krockar, då flera grenar körs samtidigt. Nu tycker jag att
U-SM arrangörerna oftast är otroligt flexibla och verkligen
försöker få till att alla ska komma till start, men ansvaret
över att du är på plats när det är din tur är ditt eget. Innan
arrangörerna har fått in alla anmälningar kan de inte göra
ett helt spikat tävlingsschema. Det är först då man vet när
de olika grenarna ska gå, alltså på vilken dag och tidpunkt.

VETERINÄRBESIKTNING OCH VACCINATION
Innan U-SM drar igång måste alla hundar som ska tävla gå
igenom veterinärbesiktningen. Den är alltså redan på fredagen och ingen hund får starta som inte har varit där och besiktigats. Det gäller även om det skulle vara så att man inte
ska tävla i sin gren förrän på söndagen. Veterinären kollar
att hunden är frisk och kan röra sig i skritt och trav utan
att visa tecken på att den har ont, alltså haltar eller är stel. I
samband med veterinärbesiktningen kontrolleras också att
ID-märkningen stämmer på hunden, sedan ska föraren visa
upp att hunden har fått de aktuella vaccinationer mot valpsjuka, HCC och (helst också) parvovirus som krävs.

AGILITY
På U-SM tävlar man i två lopp, både hoppklass och agilityklass, vilket gäller alla klasser. Resultaten slås samman.
Skulle man diska sig i en klass har man rätt att starta i
den andra, men det blir inget resultat som räknas. Alla fem
storleksgrupper kan tävla. I övrigt körs agility helt enligt
officiella tävlingsregler. Lagklass arrangeras också, de anordnas enligt officiella regler.

Freestyle

Handling

Rallylydnad

BRUKSGRENARNA

LYDNAD

Spår, sök och rapport arrangeras – om det finns anmälda – i
alla klasser, från appellklass till elitklass. Om arrangören
vill kan tävlingen ligga över två dagar, där kanske lydnaden
körs ena dagen och specialmomentet och budföring eller
uppletande nästa eller tvärtom. I rapport har man ju alltid
en hjälpförare med sig, och man skickar hunden mellan sig
själv och hjälpföraren. Hjälpföraren får vara över 25 år och
behöver inte ha medlemskap i Sveriges Hundungdom.

Förra året på U-SM var det ett stort intresse och många startande i den nya startklassen. Men även klass 1–3 arrangeras
förstås.

FREESTYLE

VAD VINNER MAN?

Följer de officiella tävlingsreglerna och arrangeras i alla tre
klasser. Dessutom i lagklassen teamwork to music. Det senare innebär att det ska vara fler än 6 tassar och/eller fötter
i ringen – två hundar och en förare, två förare och en hund,
eller tio hundar och tio förare. Laget väljer själv, allt ifrån
musik och program till vilka som ska vara med.

Äran förstås. Men också medaljer i ädla valörer och prisbordet brukar digna med olika fina priser, så få åker ifrån
ett U-SM utan åtminstone något litet pris att ta med sig
hem.

RALLYLYDNAD
Även här arrangeras den här grenen i alla klasser, från nybörjare till mästarklass. Och precis som för övriga grenar
kör man enligt vad som gäller för officiella tävlingar.

VAR SKA MAN BO OCH FINNS DET MAT ATT KÖPA?

Minior handling är till för våra yngsta hundsportare, de
som är 6 år och högst 9 år. Junior handling är för de som
är mellan 10–17 år och senior handling för de som är 18
till och med 25 år. Hunden som man tävlar med måste vara
registrerad i SKK.

Gävle Hundungdom hänvisar till olika hotellbokningssajter, som booking.com, trivago.se med flera. Årets Ungdoms-SM kommer att gå på Sätravallen i de norra delarna
av Gävle, nära Gävletravet. Det kommer att finnas både fika
och mat att köpa på tävlingsplatsen. Och om man vill kan
man boka matbiljetter i förväg, vilket säkert uppskattas av
arrangörerna, då de kan beräkna antalet portioner bättre.

HEELWORK TO MUSIC

NU VILL DU FÖRSTÅS ANMÄLA DIG!

Fotgående till musik med tempo och musik. Körs enligt tävlingsreglerna, precis som freestyle. Arrangeras i klass I–III.

Då går du in på shu.se, letar upp Ungdoms-SM och inbjudan samt anmälan och fyller i allting. Senast den 19 juni
ska anmälan dimpa ner hos arrangören och betalningen
– som är 200 kronor/individuell start och 400 kronor/lag
– vara inbetald. n

HANDLING

VI SES I GÄVLE PÅ SÄTRAVALLEN

DEN 3-5 AUGUSTI I SOMMAR!
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VAD HÄNDER
I SOMMAR?

TEXT: LOTTA TREIBERG FOTO: ISTOCK PHOTO

VI HÄLSAR SILJANS
HUNDUNGDOM VÄLKOMNA

Under våren har ytterligare en Hundungdomsklubb
startats upp, den här gången i Dalarna och den heter
Siljans Hundungdom. Vill du komma i kontakt med
klubben når du styrelsen genom Linnéa Moodysson
siljanshu@gmail.com.
Rykten går att även Örebro kommer att få en Hundungdomsklubb, kanske redan före sommaren, vilket
vore toppen, Närke har länge stått utan ungdomsverksamhet för unga hundintresserade.

Uttagning till

JUNIORHANDLINGLANDSLAGET
För dig som vill försöka komma med i
landslaget för junior handling är det
uttagning den 18 augusti i samband
med Norrköpings utställningen.

GRATTIS

Svenska
brukshundklubben!

Utan ert engagemang och stöd skulle
varken Sveriges Hundungdom ha
bildats 1975 eller ha funnits kvar idag.
Så vårt stora och varma GRATTIS
till 100 års jubileet:

MÅ SBK LEVA I
MINST ETTHUNDRA
ÅR TILL!

Nya SAMARBETSAVTAL
Vi har den stora glädjen att meddela att vi nu
kan räkna in Specialklubb för Kontinentala
Fågelhundar, Mopsorden, Russkaya
Tsevenaya Bolonkaklubben och
Svenska King Charles Klubben i
det växande antal special-, ras- och
verksamhetsklubbar som vi samarbetar med när det gäller bland
annat Ungdomsmedlemskapet.
Är du intresserad av att ha ditt
Ungdomsmedlemskap i någon av
dess klubbar hör du av dig till oss på
kansliet när det är dags att förnya
ditt medlemskap.

Kvala till Stockholm Hundmässas finaler
Det känns konstigt att redan nu skriva om kommande vinter och mörker, men helgen den 8–9 december är det dags
för SKK:s Stockholm Hundmässa i Älvsjö. Och för dig som tävlar i freestyle, rallylydnad eller junior handling är
det hög tid att planera in tävlingar i dessa sporter om du vill komma till Stockholm Hundmässa och finalerna i SM
i junior handling,
Agria Freestyle Cup och Agria Rallylydnads Cup. När det gäller SM-kvalen till junior handling hittar du tävlingarna i SKK:s ordinarie utställningsprogram eller varför inte besöka kalendern på vår hemsida. För våra två tävlingscuper som vi har ihop med Agria finns var och när kvaltävlingarna är på vår hemsida, där hittar du även reglerna
för Agria Freestyle Cup och Agria Rallylydnads Cup.

Djurens helg på Solvalla 11-12 augusti
Agria Djurförsäkringar fortsätter med sin populära djurspäckade helg på
Solvalla. Här kan man få bekanta sig med alltifrån reptiler och fåglar till
kor, får, hästar och förstås en hel mängd med hundar. Vi kommer att ha
vår monter på plats och du är varmt välkommen att besöka oss.
Det brukar även vara en hel del tävlingar under helgen, bland annat
kvaltävling till Agria Freestyle Cup.
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För dig mellan 6-25 år
Medlemsavgift 300 kr för 12 månader.

www.shu.se
för att lösa medlemskap!

Besök vår hemsida

Ungdomsläger
Träningsläger för dig mellan 18-30 år
Träna med egen hund, lär dig massor och träffa nya vänner!
Instruktörer: Malin Karlsson och Monika Lindblom (tävlingslydnad), Margareta Åhs (rallylydnad), Margaretha Fredholm
(spår) och Maria Gabrielsson (nose work/specialsök).
Datum:
Plats:
Anmälan:
Kostnad:
Mer info:

7-9 september 2018
Åkerby Herrgård i Nora
senast den 1 augusti 2018
1 700 kr
brukshundklubben.se/ungdomslager

Anmäl dig du också!
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

brukshundklubben.se

JuniorKRYSSET

Annons ungdomsläger 2018.indd 1

2018-04-23 10:29:17

Var med och tävla! Den här gången har du chans att bli
en av tre vinnare som får 3 månaders förbrukning av
hundbajspåsar från Ekobag. Värde ca 170 kr.
Skicka in krysset, eller en kopia, senast 31 juli 2018 till:
Vinnarna publiceras på tidningens hemsida, www.brukshunden.se

Brukshunden/Rehn & Co,
Nordenskiöldsgatan 13, 211 19 Malmö
märk kuvertet ”Juniorkrysset 3/2018”.

PLOCKA UPP
MILJÖVÄNLIGT!
EKOBAG-hundpåse är
en naturlig produkt tillverkad av 100% biologiskt
nedbrytbara och
komposterbara material.
Påsen bryts ned naturligt
inom 40 dagar från den
dag påsen slängts.

Namn ............................................................................................
Adress ...........................................................................................
Postadress ....................................................................................

www.eko-bag.com

Mobilnr (för avisering) .........................................................................
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