Flatmästerskapet 2021
Varmt välkomna till Värmland och Flatmästerskapet 2021 på Niklasdamms Gård i Kristinehamns
kommun 5-8 augusti. Årets FM arrangeras av FRK Värmland.
Till årets mästerskap är 385 hundar anmälda. För att mästerskapet ska kunna genomföras krävs
att du noggrant läser igenom informationen och följer instruktionerna under
mästerskapsdagarna.
Som bekant är upplägget av årets FM nytt. På grund av pandemin ligger
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer kvar vilket ställer speciella krav på
allas egna ansvar. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vägbeskrivning
Från väg 26, cirka 9 km norr om Kristinehamn, följ skyltar mot Niklasdamm.
Adress: Niklasdamms Gård, 681 94 Kristinehamn.

Efter 3 km i T-korsningen håll höger till Niklasdamm 2 km.

Vid skyltar RIDHUS och Stall Niklasdamm, håll till vänster. Funktionärer, utställare och
sekretariat, håll till höger.

Herrgårdsparkeringen
C:a 400 m efter skyltarna RIDHUS och Stall Niklasdamm (kör förbi herrgårdsparkeringen), håll
höger mot Lövåsen och följ vägen 2,6 km till torsdagens och fredagens klasser.

Parkering
Parkeringarna kommer att vara väl skyltade. Torsdag och fredag gäller parkering längs en
grusväg. Ni uppmanas att vända bilen vid ankomst och lämna lucka ungefär var tionde bil.
Parkeringsvakter kommer att hjälpa er till rätta. När ni är klara kör ni tillbaka och använder den
större herrgårdsparkeringen på gångavstånd från sekretariatet. Lördag och söndag används
herrgårdsparkeringen. Övernattning på parkeringarna ej tillåten. Bajamajor finns i anslutning till
parkeringarna samt vid sekretariatet.

Anmälan






Ta med vaccinationsintyg. Stickprovskontroller av tatuering och chip kan ske under
dagen.
Vill du ha möjlighet att tävla om Pumpans VP till bästa förare under 26 år så uppge detta
vid anmälan.
Bra möjlighet att anmäla och hämta ut nummerlapp kommer att finnas i närheten av
Herrgårdscampingen i Kristinehamn onsdag 4 augusti klockan 18.00 till 20.00 och
torsdag 5 augusti klockan 18.00-20.00. Plats: På besöksparkeringen vid infarten till
campingen, till höger strax före receptionen. Adress: Presterudsallén 2, 681 55
Kristinehamn. För att undvika trängsel, utnyttja den här möjligheten.
OBS! För de som inte har möjlighet att anmäla vid dessa tillfällen gäller följande: torsdag
och fredag görs anmälan vid en station i anslutning till vägparkeringen. Var där ungefär
en timme innan din angivna tid i startfållan.

Tider för anmälan
Torsdag
UKL
VKL
Fredag
NKL

Senast kl 06.45
Senast kl 10.45

Senast kl 06.45 för startnummer 1-90
Senast kl 09.15 för startnummer 91-170

Lördag och söndag görs anmälan i sekretariatet i ridhuset, Niklasdamms gård.
Lördag
ÖKL

Senast kl 06.00 för startnummer 1-50
Senast kl 08.30 för startnummer 51-95

Söndag
EKL

Senast kl 06.45 för startnummer 1-20
Senast kl 07.45 för startnummer 21-49

Finaler i ÖKL och EKL arrangeras efter avslutat klass.

Genomförande
Mästerskapet genomförs som ett working test med fem stationer i samtliga klasser. Skott
förekommer på samtliga stationer.
 Varje station kan ge högst 20 poäng.
 Ekipage med 0 poäng på någon station får ej gå vidare till final.
 Ekipage som fått 0 poäng på en station kan ej placeras före ett ekipage med poäng från
samtliga stationer.
 Poängen i grundomgången tas med till finalen.
 De ekipage som fått de högsta poängen går vidare till final i ÖKL och EKL, finalen ger
högst 20 poäng.
 Vid lika poäng vinner den med högst poäng i finalen, därefter den med flest 20
poängare, 19 poängare osv tills ekipagen kan skiljas åt.
 Bedömning sker enligt SSRK:s gällande regler, ta del av dessa innan du startar (ssrk.se).

Information



Vi kommer inte att ha någon gemensam samling.
När man fått sin nummerlapp ska man bege sig till sin startfålla på angiven tid, se
starttider. Härifrån slussas man vidare i grupper om tio i nummerordning till hundstopp
vid station nr 1. Viktigt att man startar i startnummerordning. Man går sedan direkt
vidare till station 2 osv. Det är upp till dig som startande att se till att du är på rätt plats
när det är din tur. Observera att startordningen inte kan ändras. Missar man sin start vid
en station får man inte delta på resterande stationer.








Vid varje station finns en stationsvärd som förklarar uppgiften på stationen. Se till att ni
har förstått uppgiften och fråga om något är oklart. Därefter går ni till anvisad plats,
domaren kommer INTE att förklara upplägget igen.
Förare med flera hundar har placerats in så att det ska fungera.
Länk till uppdaterad startlista finns på SSRK Prov - (sbktavling.se) kvällen innan klassen
går.
Starttiden i startfållan är den viktigaste att komma ihåg och hålla.
Om du av någon anledning väljer att bryta tävlingen måste du meddela stationsvärdarna
på de stationer du ej startar.

Strykning/ändring av klass



Om du inte har möjlighet att starta anmäler du det till kommissarien på e-post
Lena.piscator@gmail.com eller mobil 0733 248757.
Om din hund blivit sjuk, skadad eller löper återbetalas anmälningsavgiften (minus en
administrativ kostnad på 50 kronor) enligt SSRK:s regler efter att du skickat in
information och intyg till kommissarien, senast 8 dagar efter mästerskapet, gärna via epost med foto på intyget till Lena.piscator@gmail.com.

 Klasstillhörigheten under FM 2021 sker enligt riktlinjer för FM och utgår från Bprovsmeriter. Du måste därför meddela om du erhållit meriter efter din anmälan som
innebär att du ska byta klass. Anmäl till kommissarien på e-post
Lena.piscator@gmail.com.

Resultat
Preliminära resultat publiceras löpande på Facebooksidan Flatmästerskapet 2021. En station
kommer att vara dold i alla klasser. Slutresultat läggs ut på webbplatsen
www.flatmästerskapet.se samt på Facebooksidan.

Veterinär
Finns tillgänglig under mästerskapet. Avmaskning av hundar mot dvärgbandmask kan intygas av
veterinär mot en kostnad av 100 kronor, ta med eget avmaskningsmedel. Meddela önskemål
om detta till sekretariatet.

Försäljning på plats





Nygrillade Hamburgare + dricka 60 kronor. Det kommer även finnas korv med bröd.
Revatorpets butik
Insect shield, Bowe.se
Agria

Restaurangen vid Kristinehamns Golklubb rekommenderas.

Protester
Protester ska lämnas skriftligen till provledningen senast tio minuter efter avslutad klass.
Kostnad 100 kronor vilket återbetalas om protesten bifalles. Protesten behandlas enligt SSRK:s
bestämmelser.

Ansvar
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som
kan uppstå för hundägare i samband med tävlingen. Detsamma gäller skada som förorsakats av
hund under provet, såvida det inte kan ledas i bevis att skadan är en följd av bristande
arrangemang.

Att tänka på








Vi är på privat mark med boende, hästverksamhet, handelsträdgård med mer. Skyltning
och avspärrningar måste ovillkorligen respekteras.
Allt skräp måste plockas upp, gäller även hundbajs i skogen. Många sopsäckar finns
utplacerade.
Tänk på din hund - din bil blir varm under en het sommardag. Behövs det så krossar vi
en ruta och plockar ut hunden.
Herrgårdsparkeringen är belägen på ett öppet gärde med begränsad möjlighet till
skugga.
Glöm inte vatten till din hund!
Rökning är förbjuden i skog och mark på grund av brandrisk.
Brandsläckare kommer att finnas i anslutning till parkeringarna.

Tack!
Tack till alla generösa sponsorer, våra huvudsponsorer Royal Canin och Agria och inte minst
Kristinehamns kommun som gett oss ett evenemangsbidrag. Tack också till alla funktionärer för
engagemang och insatser inför, under och efter Flatmästerskapet. Utan er inget mästerskap!

Kontaktuppgifter
Provledare
Lars Carlsson: 070-338 27 48, lc65@telia.com
Kommissarie
Lena Piscator: 073-324 87 57, Lena.piscator@gmail.com
Sekretariat
Inger Kratz: 070-279 59 60, Inger.kratz@hotmail.com
Kerstin Norborg Malm: 070-810 87 40, Kerstin.norborg@hotmail.com

