
 

 

Varmt välkomna till  
Ungdoms-SM 2014! 

 

Den 8-10 augusti 2014 kommer Uppsala Hundungdom stå som arrangör för 

ett av Sveriges Hundungdoms största arrangemang: Ungdoms-SM. 

Ungdoms-SM kommer att arrangeras i agility, lydnad, bruks (spår, sök och rapport),  

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

 

  



 

 

NÄR? Fredagen den 8 augusti 2014 hälsas alla välkomna till U-SM.  Anmälan görs och 

deltagande hundar genomgår obligatorisk veterinärbesiktning. Invigning sker under 

eftermiddagen och för de som önskar avslutas kvällen med en gemensam middag. 

Under lördagen påbörjas tävlingarna som sedan fortsätter under söndagen. Framåt 

eftermiddagen på söndagen den 10 augusti är det prisutdelning. 

VAR? Tävlingarna kommer i huvudsak äga rum i Ultuna, ca 6 km söder om Uppsala. För er 

som reser kommunalt finns goda kommunikationer med buss till området.  

Bruksgrenarna kommer delvis att gå på andra platser omkring Uppsala. Området och 

hela arrangemanget är drog- och alkoholfritt.  

BOENDE? Det finns möjlighet att tälta i anslutning till U-SM området (mer information kommer, 

håll utkik på vår hemsida). I övrigt hänvisar vi till de vandrarhem och hotell som finns 

omkring Uppsala. För att se våra rekommendationer, gå in på  

 ww.hundusm2014.wordpress.com/boende 

MAT? För de som önskar kommer det gå att i förhand boka frukostar, luncher och middagar. 

Prisuppgift kommer. Då Ultuna ligger lite avsides från Uppsala är det ont om affärer 

och dylikt, rekommenderar vi därför att ni beställer mat av oss. 

ANMÄLAN? Anmälan kommer ske via ett anmälningsformulär på www.shu.se senast den 10 juni 

2014. Information om när anmälan öppnar kommer via vår hemsida, Facebook och 

www.shu.se. 

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

 

  

http://www.shu.se/


Klasser 

Dessa grenar och klasser arrangeras på året U-SM. 

Lydnad Klass I Rallylydnad Nybörjarklass Agility Klass I 
 Klass II  Fortsättningsklass  Klass II 
 Klass III  Avancerad klass  Klass III 
 Elitklass  Mästarklass   
Bruks 
Spår Appellklass Sök Appellklass Rapport Appellklass 
 Lägre klass  Lägre klass  Lägre klass 
 Högre klass  Högre klass  Högre klass 
 Elitklass  Elitklass  Elitklass 
      
Handling Minior Freestyle Klass I HtM Klass I 
 Junior  Klass II  Klass II 
 Senior  Klass III  Klass III 
   6+   

 

Med tanke på det stora antalet grenar kommer flera av dessa att gå samtidigt. Vi kan därför 

inte ta hänsyn till deltagare som anmäler sig till flera grenar/klasser. Du som deltagare 

ansvarar själv för att närvara vid de starter du anmält dig till om du vill starta. 

Tänk på att brukset kommer att gå på olika platser i Uppsala och kan därmed vara extra svårt 

att kombinera med andra grenar. Det är även en fördel om ni som anmäler er till brukset har 

möjlighet att ordna transport till bruksmarkerna själva.  Om ni inte har möjlighet att ta er till 

bruksmarkerna själva kommer vi i möjligaste mån försöka koordinera så att samåkning kan 

ske med andra deltagare.  

 

För mer information, kolla in www.usm2014.wordpress.com  

eller gilla vår Facebook-sida ”Ungdoms SM 2014”. 

Ni kan även nå oss på hundusm2014@gmail.com 
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