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1. Grenar, genomförande och resultat 

Ungdoms SM är en inofficiell tävling.   

 

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms SM samt de officiella reglerna för 

respektive gren den tävlande startar i. 

 

Tävlande har rätt att anmäla till flera grenar. Dock har arrangören ingen skyldighet att anpassa 

tävlingen därefter. Ungdoms SM genomförs enligt officiella regler i följande grenar och klasser 

samt enligt nedanstående tillägg. 

1.1. Villkor för deltagande 

För deltagande i Ungdoms SM krävs medlemskap i Sveriges Hundungdom vilket skall vara löst 

senast vid anmälningstidens utgång. 

 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar från och med det år den tävlande fyller 6 år till och med 

det år denne fyller 25 år. Undantag: ingen övre åldersgräns för hjälpförare i 

rapporthundsklasserna. Hjälpförare över 25 år får däremot inte genomföra lydnadsdelen, 

bokföring eller uppletande. 

 

Ungdoms SM är öppen för alla hundar. Undantag: i grenen Handling ska hunden vara registrerad 

i Svenska Kennelklubben. 

 

Tik som löper har rätt att delta om inte officiella regler säger annat. 

1.2. Anmälan 

Anmälan sker enligt inbjudan. Arrangören fastställer sista anmälningsdag, dock ska anmälan och 

anmälningsavgift vara arrangören tillhanda senast 40 dagar innan Ungdoms SM. 

Startavgiften för deltagande på Ungdoms SM beslutas av Representantskapet. Vid återbud 

återbetalas anmälningsavgift endast i enlighet med officiella regler för respektive gren. 

Anmälan till Ungdoms SM sker av ekipage. Det vill säga, förare och hund. Det är inte möjligt att 

byta vare sig förare eller hund efter det att anmälningstiden gått ut med undantag för teamwork 

to music och lag agility, se särskilda anvisningar under respektive gren. 

2. Agility 

Storlekar och tävlingsregler för agility ska vara i enlighet med regler för officiella agility- tävlingar, 

om inte dessa regler för Ungdoms SM föreskriver annat. I agilityklass II samt III skall hunden 

vara officiellt mätt och godkänt mätintyg ska medföras. För agilityklass I samt lag behövs inget 

officiellt mätintyg men vid osäkerhet om storlek på ekipagets hund ska mätning erbjudas under 

Ungdoms-SM. 



2.1. Individuellt 

Individuell agility genomförs i två ̊ lopp i klasserna I, II och III. Alla anmälda ekipage startar i 

båda loppen och resultaten från båda loppen räknas ihop till ett slutresultat. Individuell agility 

skall genomföras i en agilityklass och en hoppklass, där agilityklassen genomförs sist. Den klass 

som genomförs sist ska genomföras i omvänd resultatordning sa ̊ att  det bäst placerade ekipaget 

ifrån hoppklassen startar sist. 

 

Deltagande skall ske i den klass hunden skulle ha tävlat i agilityklass enligt officiella regler. Det är 

den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid 

anmälan på̊ tävlingsplatsen. 

2.2. Lag 

Arrangören bestämmer om lagklass ska genomföras i ett eller två̊ lopp. Om tävlingen genomförs 

i två ̊ lopp ska en agilitylagklass och en hopplagklass arrangeras och då ska agilitylagklass 

genomföras sist. Om endast ett lopp genomförs får arrangören bestämma om en agilitylagklass 

eller en hopplagklass ska arrangeras. 

 

Om två ̊ lopp arrangeras gäller följande: alla anmälda lag startar i båda loppen och resultaten från 

båda loppen räknas ihop till ett slutresultat. Den sista klassen genomförs alltid i omvänd 

resultatordning sa ̊ att det bäst placerade laget ifrån det första loppet startar sist. Hund i lag får 

inte bytas ut såvida inte reservhund anmälts senast vid anmälningstidens utgång. Maximalt en 

reservhund per lag får anmälas. Hund får endast delta i ett lag. Reservhunden får inte bytas in i 

startat lag. 

2.3. Ordningsföljd mellan ekipage 

De ekipage/lag som har minst antal felpoäng placerar sig före annat ekipage oavsett tid. 

Ekipage/lag som diskvalificerats i ett av loppen kan inte tilldelas något resultat men har ändå rätt 

att starta i båda loppen. 

 

Vid lika antal fel och exakt samma tid avgörs placeringen via omhoppning i senast sprungna bana 

i klassen. 

2.4. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs att ekipaget/laget inte 

har diskvalificerat sig i något lopp. 

2.5. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i agility gör vinnande ekipage i klass III individuellt i respektive 

storleksgrupp som erhållit Mästerskapstitel och medalj. Om ekipaget redan är kvalad till SM 



vandrar kvalplatsen till den näst på̊ tur som inte är kvalad, men inte längre än till 

bronsmedaljören. 

 

Detta gäller vid godkännande av huvudman. 

3. Bruks 

Rapport, Spår och Sök i klasserna Appell, Lägre, Högre och Elit genomförs enligt regler för 

officiella bruksprov, om inte dessa regler för Ungdoms SM föreskriver annat. 

Arrangör har rätt att dela tävlingen över tävlingsdagarna. Även tävlande som inte godkänts i 

huvudmoment har rätt att fullfölja tävlingen, men kan inte tilldelas mästerskapstitel eller 

medaljplats enligt nedan. 

 

Vid lika antal poäng avgörs placeringen i första hand av uppnådd poäng i huvudmomentet och i 

andra hand av totalpoängen i specialmomenten. Vid lika poäng även här skiljs de tävlande åt 

enligt bästa sammanräknade poäng (baserat på̊ båda domarnas bedömning, det vill  

säga snittpoängen) i följande moment: 

 

Appell och Lägreklass: Frittfölj, framförgående, samt rapportering. 

Högre/Elit klass: Fritt följ, frama ̊tsa ̈ndande samt apportering av tungt föremål. 

Vid lika poäng aven här följer omta ̈vlan enligt momenten ovan tills dess att de tävlande skiljts åt. 

Vid upprepad omtävlan tillåts paus. 

 

I Appellklass undantas officiella regler gällande villkor för deltagande, hunden behöver inte vara 

registrerad i SKK, dock inneha tävlingslicens, inte heller ställs krav på genomfört MH eller BPH. 

Därmed ställs inte heller krav på arrangör att kontrollera om hund genomfört MH eller BPH för 

Appellklass.  

3.1. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs godkänt resultat både 

totalt och i huvudmomenten. 

3.2. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i bruks gör vinnande ekipage i Elitklass som erhållit Mästerskapstitel och 

guldmedalj i grenarna Rapport, Spår respektive Sök. Om ekipaget redan är kvalad till SM vandrar 

kvalplatsen till den näst på ̊ tur som inte är kvalad, men inte längre än till bronsmedaljören. Detta 

gäller vid godkännande av huvudman. 

4. Handling 

Handlingen genomförs enligt regler för handling, med tillägg av miniorhandling (6-9 år) samt 

seniorhandling (18-25 år). Bedömning sker enligt regler för handling. 



Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuellt byte av hund senast vid 

anmälan på̊ tävlingsplatsen. 

4.1. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

Mästerskapstitel och medalj (guld, silver, brons) tilldelas de bäst placerade ekipagen i minior, 

junior och senior handling. 

4.2. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i juniorhandling gör vinnande handler som erhållit Mästerskapstitel och 

guldmedalj i klassen Junior Handling. Om hen redan är kvalad till SM vandrar kvalplatsen till den 

näst på ̊ tur som inte är kvalad, men inte längre än till fjärde plats. 

5. Lydnad 

Startklass, klass I, klass II och klass III genomförs enligt regler för officiella lydnadsprov. Det är 

upp till arrangören om tävlingen ska genomföras i en eller två̊ omgångar. Vid två ̊ omgångar 

kommer poängen från de båda omgångarna räknas ihop till en slutpoäng, vilken avgör de 

tävlandes placering. Omgång 2 utförs i omvänd resultatordning sa ̊ att den bäst placerade från 

omgång 1 startar sist i omgång 2. 

 

Vid ett stort antal tävlande kan arrangören dela upp de tävlande i olika grupper med olika 

domare. Om sa ̊ sker ska domarna dela upp klassens moment mellan sig och därmed döma 

samtliga ekipage i de moment de får tilldelade sig. Vid två̊ omgångar ska domarna byta moment. 

Vid lika poäng gäller att de tävlande skiljs åt enligt bästa sammanräknade poäng i momenten: 

Startklass: Följsamhet, inkallning, sitt under marsch 

Lydnadsklass I: Fritt följ, inkallande, fjärrdirigering 

Lydnadsklass II: Fritt följ, inkallning med ställande, fjärrdirigering 

Lydnadsklass III: Fritt följ, inkallning med ställande och läggande, fjärrdirigering 

Om de tävlande har lika poäng även i dessa moment gäller här omtävlan enligt momenten ovan 

till dess att de tävlande skiljts åt. Vid upprepad omtävlan tillåts paus. 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den 

tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid 

anmälan på tävlingsplatsen. 

5.1. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs en totalpoäng 

motsvarande lägst 3:e pris. Om Ungdoms SM genomförs i två omgångar ska medelvärdet av 

poängen i de båda omgångarna motsvara lägst 3:e pris. 



5.2. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i lydnad gör vinnande ekipage i Lydnadsklass III som erhållit 

mästerskapstitel och guldmedalj. Om ekipaget redan är kvalad till SM vandrar kvalplatsen till den 

näst på tur som inte är kvalad, men inte längre än till bronsmedaljören. Detta gäller vid 

godkännande av huvudman. 

6. Freestyle 

Klass I, II, III genomförs enligt officiella regler samt teamwork to music (fler än 6 stycken 

tassar/fötter i ringen under programmet) som bedöms i samma bedömningskategorier och enligt 

samma poängsystem som de officiella klasserna. 

Arrangören tilldelas frihet att arrangera Ungdoms SM i Freestyle genom en grundomgång och en 

final om de anser att deltagarantalet kräver detta. Hela den aktuella klassens startfält ska da ̊ delas 

in i två grupper för grundomgång genom lottning. De båda grupperna i grundomgången bedöms 

av minst två domare/grupp. Da ̊ resultatet i de båda grupperna är färdigställt ska de 5 bästa 

ekipagen från varje grupp starta i en final där den slutgiltiga Ungdomsmästaren utses. 

Ekipagen ska tävla med samma program i finalen som i grundomgången. I finalen ska alla 

domare som dömde i grundomgången döma. Ekipagen tar inte med sig poäng från 

grundomgången. 

Vid lika antal poäng vinner det ekipage som har flest poäng i kategorin “Precision och samarbete”. 

Har de fortfarande samma poäng vinner det ekipage som har uppnått flest poäng i kategorin 

”Innehåll”. Skulle det trots detta inte gå att särskilja ekipagen så gäller huvuddomarens redan satta 

totalpoäng. Skulle de ändå inte gå att särskilja så gäller huvuddomarens redan satta poäng i 

kategorin ”Precision och samarbete” i första hand och i kategorin ”Innehåll” i andra hand. Om 

ekipagen fortfarande inte kan särskiljas gäller omtävlan till dess att de tävlande kan skiljas åt med 

ovan nämnd metod. Vid upprepad omta ̈vlan tillåts paus. 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den 

tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid 

anmälan på tävlingsplatsen. 

 

6.1. Teamwork to music 

Bedömning sker enligt de inofficiella reglerna för Teamwork to music. För att räknas som 

Teamwork-lag ska fler än 6 tassar eller fötter finnas inne i ringen, det vill säga minst tre individer 

ska ingå i laget. Ett lag måste alltså minst bestå av en förare och två hundar alternativt två förare 

och en hund. Någon övre gräns för antalet deltagare i laget finns inte. Hund i lag får inte bytas ut 

såvida inte reservhunden anmälts senast vid anmälningstidens utgång. Maximalt en reservhund 

per lag får anmälas. En hund får maximalt delta i två̊ olika lag. Reservhunden får inte bytas in i 

startat lag. 



6.2. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs snittpoäng om lägst 5 

poäng per bedömningskategori.  

6.3. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i freestyle gör ekipage i klass III och teamwork to music som erhållit 

Mästerskapstitel och guldmedalj. Om ekipaget redan är kvalad till SM vandrar kvalplatsen till den 

näst på tur som inte är kvalad, men inte längre än till bronsmedaljören. Detta gäller vid 

godkännande av huvudman. 

7. Heelwork to music (HtM) 

Klass I, II och III genomförs enligt officiella regler. 

Arrangören tilldelas frihet att arrangera Ungdoms SM i HtM genom en grundomgång och en 

final om de anser att deltagarantalet kräver detta. Hela den aktuella klassens startfält ska da ̊ delas 

in i två grupper för grundomgång genom lottning. De båda grupperna i grundomgången bedöms 

av minst två domare/grupp. Da ̊ resultatet i de båda grupperna är färdigställt ska de 5 bästa 

ekipagen från varje grupp starta i en final där den slutgiltiga Ungdomsmästaren utses. 

Ekipagen ska tävla med samma program i finalen som i grundomgången. I finalen ska alla 

domare som dömde i grundomgången döma. Ekipagen tar inte med sig poäng från 

grundomgången. 

Vid lika antal poäng vinner den hund som har flest poäng i kategorin “Precision och samarbete”. Har 

de fortfarande samma poäng vinner den hund som har uppnått flest poäng i kategorin ”Innehåll”. 

Skulle det trots detta inte gå att särskilja ekipagen så gäller huvuddomarens redan satta 

totalpoäng. Skulle de ändå inte gå att särskilja så gäller huvuddomarens redan satta poäng i 

kategorin ”Precision och samarbete” i första hand och i kategorin ”Innehåll” i andra hand. Om 

ekipagen fortfarande inte kan särskiljas gäller omtävlan till dess att de tävlande kan skiljas åt med 

ovan nämnd metod. Vid upprepad omta ̈vlan tillåts paus. 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den 

tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid 

anmälan på tävlingsplatsen. 

7.1. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla Mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs en snittpoäng om lägst 5 

poäng per bedömningskategori.  

7.2. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i HtM gör ekipage i klass III som erhållit Mästerskapstitel och guldmedalj. 

Om ekipaget redan är kvalad till SM vandrar kvalplatsen till den näst på tur som inte är kvalad, 

men inte längre än till bronsmedaljören. Detta gäller vid godkännande av huvudman. 



8. Rallylydnad 

Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass samt Mästarklass genomförs enligt regler för 

officiella rallylydnadstävlingar. Det är upp till arrangören om tävlingen ska genomföras i en eller 

två omgångar. Vid två omgångar kommer poängen från de båda omgångarna räknas ihop till en 

slutpoäng, vilken avgör de tävlandes placering. Omgång 2 utförs i omvänd resultatordning sa ̊ att 

den bäst placerade från omgång 1 startar sist i omgång 2. Deltagande skall ske i den klass 

ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela 

arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen. 

Vid lika poäng särskiljs de tävlande åt efter poängavdrag baserat på̊ ”helhetsintryck”, där det 

ekipaget med det minsta poängavdraget vinner. Om de tävlande ändå inte kan skiljas åt gäller 

omta ̈vlan på den tidigare körda banan tills ekipagen kan skiljas åt. Vid upprepad omta ̈vlan tillåts 

paus. 

8.1. Mästerskapstitel och medaljer (guld, silver och brons) 

För att erhålla mästerskapstitel och medalj (guld, silver och brons) krävs resultat om minst 50 

poäng. 

8.2. Kvalificering 

Kvalificerar sig till SM i Rallylydnad gör vinnande ekipaget i Mästarklass som erhållit 

mästerskapstitel och guldmedalj. Om ekipaget redan är kvalad till SM vandrar kvalplatsen till den 

näst på tur som inte är kvalad, men inte längre än till bronsmedaljören. Detta gäller vid 

godkännande av huvudman. 

9. Övrigt 

Utöver ovanstående följer tävlingen även tillämpliga delar av SKK:s tävlings- och 

championatbestämmelser samt registreringsregler. Guldmedaljören i varje gren äger rätt att på 

Sveriges Hundungdoms riksförbunds bekostnad (startavgift) tävla i aktuell gren på nästföljande 

USM med samma hund (i handling tillåts byte av hund). I agilityns lagklass gäller att minst tre 

ursprungliga ekipage måste finnas kvar i laget.  

10. Villkor för arrangör – anordnande 

Ungdomsrådet utser arrangör efter ansökan, som ska skickas till Sveriges Hundungdoms centrala 

kansli. Ungdomsrådet ska eftersträva geografisk spridning över åren. Arrangemanget ska 

genomföras under månaderna juli till och med september. 

 

Arrangör av Ungdoms SM kan välja att anordna en, flera eller samtliga grenar under en och 

samma tidpunkt. Arrangemanget kan också delas upp mellan olika arrangörer och ske under 

olika tidpunkter. Den arrangör som ansöker om att arrangera Ungdoms SM i samtliga grenar ska 

i första hand tilldelas arrangemanget. 



 

Arrangören äger rätt att ta emot sa ̊ många tävlande den önskar, i det fall arrangören måste 

begränsa antalet deltagande har varje distrikt rätt till en plats per klass med undantag för agilityn 

(individuellt), där varje distrikt tilldelas 5 platser. Dessa platser kvalificeras in genom 

ungdomsdistriktets mästerskap. Därefter lottas resterande platser. 

Arrangören utser överdomare för Ungdoms SM. Överdomaren ska ha så bred kunskap som 

möjligt om sa ̊ många grenar som möjligt. 

 

Arrangören ska genomföra veterinärbesiktning samt vaccinations- och ID-kontroll på alla 

deltagande hundar. Hundar som inte genomgått veterinärbesiktning, vaccinations- och ID-

kontroll har inte rätt att deltaga i tävlingen. Löptikskontroll skall genomföras på alla deltagande 

tikar i de grenar där löptikar ej får deltaga.  


