Varmt välkomna till

Ungdoms SM 2016!

Den 19-21 augusti 2016 på Tyresö Brukshundklubb i Stockholm.

PM för deltagare Ungdoms SM 2016
Jättevarmt välkomna till Ungdoms SM 2016! Värd för
arrangemanget i år är Tyresö Hundungdom, Skarpnäck
Hundungdom, Stockholms Hundungdom, Uppsala
Hundungdom och Handlingkommittéen.
Våra sponsorer och samarbetspartners kan ni se till höger.
U-SM arrangeras i grenarna lydnad, agility, rallylydnad, freestyle,
heelwork to music och handling. Information kring vilken gren
som går när och tider för de olika grenarna kan ni finna längre
ned.
Har ni några frågor?
Kontakta oss på hundusm2016@gmail.com eller via vår
Facebook-sida ”Ungdoms SM 2016”. Kika även gärna in vår
hemsida där de flesta frågor besvaras och ytterligare information
finns, www.ungdomssm2016.wordpress.com.

Ett stort tack till våra hjälparrangörer,
samarbetspartners, sponsorer och alla andra
som hjälper oss genomföra detta
arrangemang!
Vi kommer hålla till på Tyresö Brukshundklubb i Stockholm.
Besöksadress:
Prästängen, Tyresö (nedanför Krusboda, mot Nyfors)
OBS! Om man letar efter Tyresö BK på internet etc kan man ibland få
upp gatuadressen Långsjövägen 135 MEN åk inte till oss via
Långsjövägen - det finns nämligen ingen parkering där och det går inte
heller att köra bil till klubben den vägen.
Utan följ vägbeskrivningen nedan.
GPS koordinater:
WGS84 - 59°13'26.0"N 18°15'13.2"E
WGS84 decimal (lat, lon) 59.223897, 18.253659
Med bil:
Från Tyresö C kör du Myggdalsvägen till den tar slut (i en ganska skarp
kurva). Du ser vändplanen för bussen och där tar du ner till vänster
och kör förbi återvinningsstationen. Följ grusvägen. Det finns två stora
parkeringar och du ser vår stuga och våra planer på långt håll.
Med SL:
Blåbuss 873 till Nyfors från Gullmarsplan (via Tyresö C). Nyfors är
slutstationen. Följ grusvägen som börjar strax efter
återvinningsstationen. Det är ett par hundra meter att gå utmed
grusvägen. Sedan kommer du ner till parkeringen och där ser du
klubbstugen en bit bort, på andra sidan ängarna.

Anmälan & Veterinärbesiktning
Anmälan och veterinärbesiktningen är öppen mellan kl. 14:00 och
17:00. När ni kommer till området kommer det vara skyltat vart ni
ska. Deltagare kommer delas upp efter förnamn så håll utkik efter
bokstaven på ert förnamn.
Alla som ska delta under helgens tävlingar måste anmäla sig och
veterinärbesiktiga samtliga hundar som ska delta under tävlingarna.
Anmälan stänger kl. 17:00 för att vi ska hinna med invigningen, så det
är viktigt att vara där i god tid så att du hinner.
Det kommer finnas tre olika mottagare i anmälan. Vilken du ska till
beror på ditt namn. Håll utkik när du kommer till platsen vilken kö du
ska ställa dig i så att allt går smidigt.
Vid veterinärbesiktningen kommer hundens chip/tatuering
kontrolleras följt av att en veterinär kommer känna igenom din hund

för att kolla så att den mår bra. På tikar kommer det genomföras
löpkontroll ifall tiken ska tävla i en gren där löptikar ej är tillåtna. Vi
kommer kontrollera vaccinationsintyget som ska vara gjort enligt
gällande regler. Detta är viktigt, är den inte vaccinerad enligt gällande
regler kommer hunden inte få tävla. Reglerna är:
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka.
 Hund under 1 år ska vara vaccinerad vid lägst 10 veckors
ålder.
 Hund över 1 år ska vara vaccinerade vid 1 års ålder eller
senare. Vaccinationen får dock ej vara äldre än 4 år.
 Så kallad förstagångsvaccination får inte ha gjort senare än
14 dagar före tävlingsdagen.

Svenska Kennelklubben rekommenderar även att hunden är
vaccinerad mot parvovirus, men det är inget måste.
Vi kommer också kontrollera hundens registreringsbevis/tävlingslicens
så att allt stämmer. Se till att ha alla papper tillgängliga snabbt när du
kommer fram till anmälan så det rullar på smidigt!
Vid anmälan kommer du prickas av och det kontrolleras så att de grenar
och klasser du anmält dig till stämmer. Mer information om mat och
boende längre ned.

Övergripande planering
Fredag 19 augusti

Lördag 21 augusti

Söndag 22 augusti

Anmälan
Veterinärbesiktning
Invigning
Handling

Lydnad
Agility, hoppklass
Freestyle
Heelwork to Music
Rallylydnad

Lydnad
Agility, agilityklass

Kvällsaktivitet

Invigning
Invigningen kommer ske kl. 17:00.

Parkering
Det finns tyvärr inte så mycket parkering i direkt anslutning till klubben. Vi rekommenderar därför att
ni samåker i största möjliga mån för att få en parkeringsplats. Tänk också på att parkeringen ligger en
liten bit ifrån planerna och att det är svårt att få skugga på parkeringen vilket gör att hundarna inte
kan lämnas i bilarna utan uppsyn.

Mat & Boende
Vi vill tacka Tyresö Brukshundklubb som kommer sköta caféet under hela helgen. Där kommer det
finnas fika och lättare förtäring att köpa, samt lunch i form av pizza slice och sallad mellan kl. 12:00
och 14:00 både lördag och söndag.

Betalning i caféet kan endast ske med kontanter. Möjlighet att köpa klippkort för 100kr finns.
Klippkortet ger rabatt på kaffe, fikabröd mm. och används som betalning. Kortet är värt 100kr och
sedan dras summan för det du handlat av från klippkortet.
Tyresö Centrum ligger i närheten av området. Där finns det både affärer och restauranger. En
promenad dit tar cirka 20 minuter medan det tar cirka fem minuter med bil.
Boendet erbjuds i Stockholms Södra Hundhall och Kafé. Boendet innebär att du tar med egen
madrass och sovsäck att sova på samt kompostgaller/bur till din hund att sova i. Boendet är en hall
där ni får samlas om platsen. Frukost kommer serveras i hallen. Vid frågor, kontakta oss via e-post.

Rastning av hund och vatten
Rastning av hund kan med fördel ske längs gångvägarna runt omkring området. Tänk på att plocka upp
efter din hund och visa hänsyn till varandra! Det kommer finnas soppåsar lite överallt på området,
använd gärna dessa för alla typer av sopor!
Glöm inte ta med vatten till hundarna. Det kommer finnas möjlighet att fylla på från en slang på
klubbstugans kortsida.

Montrar
En del av våra sponsorer kommer finnas på plats under tävlingsdagarna för försäljning. Många tar kort,
men ta gärna med kontanter om du vill köpa något för säkerhetsskull.

Kvällsaktivitet
På lördag kväll kommer det anordnas gemensam aktivitet och grillning för alla som vill. Samling
klockan 19 vid klubbstugan, ta med eget att grilla så fixar vi grillarna!

Startlistor och resultatlistor
Anmälningslistorna finns publicerade på vår hemsida och kommer uppdateras löpande fram till
tävlingarna. Startlistorna för samtliga grenar förutom elitklass lydnad kommer att bli publika senast
fredagen den 19 augusti. Elitklass lydnad kommer att lottas vid samlingen på lördagen.
Startlistorna kommer publiceras både på vår hemsida och utanför klubbstugan på området.
Resultatet kommer rapporteras löpande via vår hemsida. Efter avslutad klass kommer resultatet sättas
upp vid klubbstugan. När ditt resultat räknats samman kommer du kunna hämta ut protokollet själv i
klubbstugan.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer ske på söndag tidigast kl. 15:00. På prisutdelningen kommer pallplaceringarna i
samtliga klasser få ta emot medalj från SHU samt fina priser från våra sponsorer.
Alla kan hämta ut sitt protokoll när det är färdigräknat. Protokollen kommer då finnas i pärmar utanför
klubbstugan. Ingen gren kommer ha prisutdelning tidigare än söndagen. Om du skulle behöva åka
tidigare och har blivit placerad i din klass och gren kan du välja att få priserna hemskickade mot en
fraktkostnad. Vänligen kontakta då oss på plats och meddela att du vill göra så.

Vid återbud
Om du får förhinder och inte kommer kunna delta på U-SM, kontakta oss så fort som möjligt för att
underlätta för oss och de andra tävlande. Meddela återbud till vår epost hundusm2016@gmail.com.
Anmälningsavgiften återbetalas enbart mot uppvisande av läkar- och/eller veterinärintyg som ska
skickas in till vår e-post senast 10 dagar efter tävlingen. Ange även var pengarna ska sättas in på intyget.

Tävlingsområdet
Ungdoms SM kommer som sagt gå på Tyresö BK. Då vi är en alkohol- och drogfri organisation råder
förbud mot detta på området. Det inkluderar rökning.
Nedan följer en karta med markeringar för de olika banorna samt förklaring var de olika grenarna går.

Plan 1
Plan 2 och 3
Plan 4
Plan 5
K
Tält
Parkering

Lydnadsplan
Agilityplaner
Freestyle, Heelwork to Music samt Teamwork to Music
Handling och rallylydnad
Klubbstugan där fika och mat finns att köpa samt där sekretariatet kommer att finnas
Område där deltagare kan sätta upp sina tält
Pil åt det håll som parkeringen kommer att ligga

Tält på området
Det kommer finnas utmarkerade rutor för var ni får sätta upp era tält på området. Tälten kommer
enbart gå att sätta upp på det markerade tältområdet då det är ont om plats vid tävlingsbanorna. Där
kommer det alltså inte gå att sätta upp några tält, utan vi rekommenderar att ni tar med en stol eller
liknande för att kunna kolla på tävlingarna.
Löptikar
Då löptikar inte får tävla i lydnaden får inga löptikar vistas i närheten av plan 1. I övrigt ber vi er med
löptikar att tänka på att inte röra er för mycket på området och gärna ta in dem så sent som möjligt
vid planerna. Vi kommer markera upp speciella tältområden där löptikarnas tält ska vara.

Övergripande tidsplanering
Fredag
14:00-17:00
17:00
18:00
Lördag
9:00

Anmälan och veterinärbesiktning
Invigning
Handling på plan 5

14:00
19:00

Lydnadstävlingarna drar igång på plan 1
Agilityklasserna (hoppklass) drar igång på plan 2 och 3
Rallylydnaden drar igång på plan 5
Freestyle, Heelwork to Music samt Teamwork to music drar igång på plan 4
Gemensam aktivitet vid klubbstugan

Söndag
7:00
9:00
15:00

Lydnadstävlingarna drar igång på plan 1
Agilityklasserna (agilityklass) drar igång på plan 2 och 3
En cirka-tid för när prisutdelningen drar igång vid klubbhuset

Lydnad
Samtliga klasser i lydnad kommer att köras i två omgångar, en på lördagen och en på söndagen. Det är
den sammanlagda poängen från båda dessa omgångar som räknas ihop för att kora vinnaren i
respektive klass.
Startlistor för klass I, II och III kommer göras publika senast fredag den 19 augusti. Lottning för elitklass
sker i samband med samling. På söndagen kommer det vara omvänd startordning (dvs. ledaren från
lördagen startar sist).
Eventuella domarförändringar kan ske. Observera att samlingstiderna är den tid klassen samlas som
tidigast och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar under dagarna.
Domare: Anne Larsson och Mia Dunder

Samlingstider lördag

Samlingstider lördag

Elitklass
Klass 3
Klass 2
Klass 1

Elitklass
Klass 3
Klass 2
Klass 1

9:00
10:30
13:30
14:20

7:00
8:30
11:15
12:00

Agility
Agilityn är uppdelad på två dagar. På lördagen kommer hoppklass att gå, och på söndagen kommer
agilityklass att gå. Det är det sammanlagda resultatet från båda dessa som räknas ihop för att kora
vinnaren. Agilityn kommer gå på plan 2 och 3 båda dagarna. Banorna ligger precis bredvid varandra
och agilityn kommer gå samtidigt på båda planer. Planerna kommer skiljas åt av ett orange nätstaket
av typen som brukar finnas i skidbackar.
Agilityn kommer gå på två banor samtidigt. Glöm inte pricka av dig hos inroparen efter banvandring.
Vid disk får ekipaget köra klart banan inom referenstiden under tävlingslika förhållanden.
Samtliga klasser (förutom lag) börjar med small, följt av medium och slutligen large.
Domare: Emma Broberg och Michaela Jansson
Tävlingsledare: Yessica Björkvall och Anette Björkvall
Speaker: Mimmi Larsdotter
Eventuella domarförändringar kan ske. Observera att samlingstiderna är den tid klassen samlas som
tidigast och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar under dagarna. Samlingstiderna är
desamma för både lördag och söndag.

Samlingstider plan 2

Samlingstider plan 3

Klass 1
Lag small
Lag large

Klass 3
9:00
Klass 2
11:00
Lag medium 13:50

9:00
13:15
14:00

Rallylydnad
Rallylydnaden kommer att köras på lördag och den kommer att gå på plan 5. Rallylydnaden körs i ett
lopp och det är vinnaren i det loppet som koras till ungdomsmästare.
Domare nybörjarklass och avancerad klass: Caroline Svärd
Domare fortsättningsklass och mästarklass: Linda Penttilä
Eventuella domarförändringar kan ske. Observera att samlingstiderna är den tid klassen samlas som
tidigast och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar under dagarna.

Samlingstider
Nybörjarklass
Avancerad klass

09:10
12:35

Fortsättningsklass
Mästarklass

14:55
16:45

Freestyle, Heelwork to Music och Teamwork to Music
Freestyle och HtM kommer gå på lördag eftermiddag på plan 4. Tävlingarna startar med freestyle följt
av teamwork to music och slutligen heelwork to music. Planen där klasserna går är gräsplan och
storleken är 20x20 meter. Musiken ska vara på CD-skiva.

Domare: Janna Nordin och Siri Myhre.
Tävlingsledare: Anna Rabe
Eventuella domarförändringar kan ske. Observera att samlingstiderna är den tid klassen samlas som
tidigast och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar under dagarna.

Samlingstider
14:00
16:15
18:15

Samling freestyle klass 1
Samling freestyle klass 2 och 3 samt teamwork to music
Samling heelwork to music klass 1, 2 och 3

Handling
Handlingen samlas kl. 18:00 vid plan 5 på fredagen. Nummerlappar kommer att delas upp ut i ringen.
På grund av att vinnaren i klassen Junior handling kvalificerar sig till Europavinnarutställningen 2015
kommer den ej att delas upp i två åldersklasser. Klassen Junior handling bedöms alltså i en gemensam
klass och placeringarna blir 1-4.
Vinnaren i klassen juniorhandling får representera Sverige vid Europavinnarutställningen i Kiev,
Ukraina, 24-27 augusti 2017. Är vinnaren 18 år vid EM finalen, vandrar biljetten vidare, dock inte längre
än till 4de plats. Vinnaren kvalificerar sig även till Svenska mästerskapen, som går av stapeln i
Stockholm den 3 december 2016. Är vinnaren redan kvalificerad vandrar biljetten vidare, dock inte
längre än till 4de plats.
Domare: Edgar Andersen Stanton.
Ordningen på klasserna är följande:
Minior
Senior
Junior

Är det något du undrar över?
Hör av dig till oss om du har några frågor! Kolla gärna in hemsidan för att se om svaret kan finnas där,
annars får du maila oss på hundusm2016@gmail.com så förmedlar vi kontakt mellan dig och den
ansvariga om vi inte kan svara på frågan direkt.
Under tävlingshelgen kommer sekretariatet ligga på övervåningen i klubbhuset. Vi ber er dock att inte
störa sekretariatet utan att istället kontakta någon av funktionärerna som kommer ha en egen
funktionärströja om du har några frågor så kan de hjälpa er rätt.

Med varma hälsningar,
Arbetsgruppen för Ungdoms SM 2016

