
 

Varmt välkomna till  

Ungdoms SM 2016! 

 

Den 19-21 augusti 2016 kommer ett av Sveriges Hundungdoms största 

arrangemang, Ungdoms-SM, arrangeras i ett samarbete mellan Tyresö 

Hundungdom, Skarpnäck Hundungdom, Stockholms Hundungdom, Uppsala 

Hundungdom och Handlingkommittén. 

Ungdoms-SM kommer att arrangeras i agility, lydnad, rallylydnad,  

handling (senior, junior och minior), freestyle och heelwork to music.  

 

 

  



NÄR? Ungdoms-SM 2016 arrangeras den 19-21 augusti. Vi kommer inviga tävlingarna på 

fredagseftermiddagen/kvällen och avsluta på söndag eftermiddag. Mer information 

om preliminärt körschema kan du hitta på kommande sida.  

VAR? Tävlingarna kommer att arrangeras på Tyresö Brukshundklubb i Stockholm.  

 

BOENDE? Tyvärr kommer boende inte erbjudas från arrangören. Vi hänvisar istället till boende 

runt omkring Tyresö. Mer information och tips om boende kommer läggas upp på 

hemsidan allt eftersom. 

 

MAT? Tyresö Brukshundklubb kommer vara på plats och ha caféet öppet under helgen. I 

caféet kommer både fika och lättare förtäring att serveras för den som önskar. I 

övrigt finns det en del restauranger och snabbmatskedjor runt om Tyresö 

Brukshundklubb. 

ANMÄLAN? Anmälan kommer ske via anmälningsformulär. Formuläret stänger den 20 juni 2016.  

KLASSER? I år arrangeras U-SM i flera grenar och klasser (se nedan). 

 Rallylydnad Nybörjarklass Agility Klass I 
 Fortsättningsklass  Klass II 
 Avancerad klass  Klass III 
 Mästarklass  Lagklass 
    
Freestyle Klass I HtM Klass I 
 Klass II  Klass II 
 Klass III  Klass III 
 Teamwork to Music   
    
Lydnad Klass I Handling Minior 
 Klass II  Junior 
 Klass III  Senior 
 Elitklass   

 



KÖRSCHEMA För att underlätta era planer vilka klasser/grenar ni ska anmäla till följer här ett 

preliminärt körschema. Tyvärr kommer vi inte kunna ta hänsyn till era anmälningar 

vid lottning då det är många klubbar som är med och arrangerar.  

 Fredag Lördag Söndag 
 Anmälan och veterinär-

besiktning 
Kommer ske tidigast 13:00. 

 
Handling 
Kommer gå under kvällen 

Lydnad 
Kommer starta på 
morgonen i ordningen klass 
1 följt av klass 2, 3 och 
slutligen elit 

 
Agility 
Kommer gå på två banor 
och starta på morgonen. 
Under dagen kommer 
hoppaklass gå. Small börjar, 
följt av medium och large. 
Beroende på antalet 
anmälningar kommer 
ordningen klasserna variera, 
men preliminärt kommer 
det vara två klasser som går 
parallellt med klass I och III 
som startar direkt på 
morgonen. 

 
Rallylydnad 
Kommer gå under dagen – 
delvis parallellt med de 
övriga grenarna men vi 
jobbar på att starta så sent 
som möjligt. 

 
Freestyle och HtM 
Kommer starta under sen 
eftermiddag i ordningen 
klass 1 följt av klass 2 och 
sedan klass 3 och TtM. 

Lydnad 
Kommer starta på 
morgonen i ordningen klass 
1 följt av klass 2, 3 och 
slutligen elit 

 
Agility 
Kommer gå på två banor 
och starta på morgonen. 
Under dagen kommer 
agilityklass gå. Small börjar, 
följt av medium och large. 
Beroende på antalet 
anmälningar kommer 
ordningen klasserna 
variera, men preliminärt 
kommer det vara två 
klasser som går parallellt 
med klass I och III som 
startar direkt på morgonen. 
 

 

För mer information, kolla in www.ungdomssm2016.wordpress.com  

eller gilla vår Facebook-sida ”Ungdoms SM 2016”. 

Ni kan även nå oss på hundusm2016@gmail.com 

 

Varmt välkomna!  

http://www.ungdomssm2016.wordpress.com/
mailto:hundusm2016@gmail.com

