
PM Flatmästerskapet 2015 
FRK Småland hälsar er varmt välkomna till 2015 års 
Flatmästerskap 8-9 augusti i Kosta. 
 
Till årets mästerskap är 492 hundar anmälda, för att mästerskapet skall kunna genomföras krävs 
att du noggrant läser igenom denna information och följer den under mästerskapsdagarna. 
 

Vägbeskrivning 
Årets mästerskap genomförs på Kosta läger försvarets övningsfält som ligger i Lövsjö 5 km öster 
om Kosta. Lövsjö är markerat med 1 i kartan nedan. 
Koordinater  56° 50ʹ23ʺ N 15° 28ʹ01ʺ E 

 
 

 

Parkering 

Sekretariat 



Sekretariatet har följande öppettider 
Fredag: 12.00 - 22.00 
Lördag: 06.00 - 18.00 
Söndag: 07.00 - Prisutdelningen 
 

Anmälan  
Alla startande skall anmäla sig i sekretariatet för att erhålla sin nummerlapp, nummerlappen 
skall bäras under mästerskapet. 
Senast kl 07.00 på lördagen skall följande ha anmält sig i sekretariatet: 
 UKL Katalognummer 1-50 
 NKL Katalognummer 101-180 

ÖKL Katalognummer 301-360 
Senast kl 10.00 på lördagen skall följande ha anmält sig i sekretariatet: 

UKL Katalognummer 51-71 
NKL Katalognummer 181-300 
ÖKL Katalognummer 361-431 

Senast kl 07.30 på söndagen skall startande i VKL och EKL ha anmält sig i sekretariatet 
Ta med dig vaccinationsintyg.  

I sekretariatet erhåller du även biljetter om du bokat mat och info om bokat rum/husvagnsplats. 
Katalog finns till försäljning i sekretariatet för 40 kr ta gärna med jämna pengar. 
Anmäl dig gärna på fredagen så minskar vi köerna på lördagsmorgonen. 
 

Samling/information 
Samling sker i Kosta läger vid samlingsplatsen. De som startar som 1-15 i respektive klass tar med sig 
hunden för att direkt efter samlingen kunna gå till första stationen. 
Lördagen sker samlingen kl 07.00 ytterligare en information hålls kl 10.00 för de med senare 
startnummer som har den senare anmälningstiden i sekretariatet. 
Söndagen sker samlingen kl 07.30 

 
Tävling 
Alla startande skall anmäla sig i sekretariatet före start. 
Skott förekommer på flera stationer. Mästerskapet genomförs enbart med dummies. 
Katalognummer är samma som startnummer, startordningen är lottad och framgår på hemsidan. 
Lördagen den 8/8 UKL med katalognummer 1-71, NKL med katalognummer 101-300 och ÖKL med 
katalognummer 301-431. 
Söndagen den 9/8 EKL med katalognummer 501-556, VKL med katalognummer 601-634 dagen 
avslutas med final i UKL, NKL, ÖKL, VKL och EKL.  
I samtliga klasser startar alla ekipage på station 1 och går sedan stationerna i nummerordning. 
Startordning sker efter katalognummer, det finns ingen möjlighet att på egen begäran ändra på sin 
startordning, detta kan endast göras med kommissariens tillstånd.  
För de som är anmälda som ägare/förare på flera hundar har vi lottat så att de skall ha möjlighet att 
starta alla hundar. 
Det är upp till dig som startande att se till att du är på plats när det är din tur. 
På samtliga stationer finns det en stationsvärd som ger dig information om upplägget på stationen, 

det är viktigt att du tar del av den för du får ingen information av domaren. 



Vi kommer att göra stickprovskontroller av tatuering/chipmärkning på stationerna så att det är rätt 

hund som startas, så ta med dig registreringshandlingar under mästerskapet.  

Lunch till domare och funktionärer kommer att serveras på stationerna, räkna med ett kortare 

uppehåll. 

 
Mästerskapet genomförs som ett Workingtest med fem stationer i samtliga klasser. 

 Varje station kan ge högst 20 poäng. 

 Ekipage med 0 poäng på någon station får ej gå vidare till final.  

 Ekipage som erhållit 0 poäng på en station kan ej placeras före ett ekipage med poäng från 
samtliga stationer. 

 Poängen från grundomgången tas med till finalen.  

 De ekipage som fått de högsta poängen går vidare till final i UKL, NKL, ÖKL, VKL & EKL, 
finalen kan ge högst 20 poäng. 

 Vid lika poäng vinner den med högst poäng i finalen, därefter den med flest 20 poängare, 19 
poängare osv tills särskiljning kan ske. 

 Bedömning sker enligt SSRK:s gällande regler, ta del av dessa (ssrk.se) innan du startar. 
 

Aktiviteter 
Under lördagen mellan kl. 11-17 kommer det att finnas aktiviteter som Scurry (hastighetsapportering) 
och 21 med dummys sök. Ta med kontanter. Fina priser utlovas. 
Försäljning av läsk, godis etc finns att köpa i anslutning av aktivitetsområdet. Ta med kontanter. 

Strykningar/ändring av klass 
Om du inte har möjlighet att komma till start anmäler du det till kommissarien på e-post 
hans.olofsson@live.com  
Om din hund blivit sjuk, skadad eller löper återbetalas anmälningsavgiften (förutom en administrativ 
kostnad på 50 kr) efter att du skickat in intyg senast 8 dagar efter mästerskapet.  
Skickas till: Hans Olofsson Tävelsås M Rubbagård 355 95 Tävelsås alt. e-post hans.olofsson@live.com 
Klasstillhörighet under FM-2015 skall enligt riktlinjerna för FM utgå ifrån B-provs meriter. Du måste 
därför meddela om du tagit meriter efter din anmälan som innebär att du skall byta klass, detta görs 
till kommissarien på e-post hans.olofsson@live.com  

 

Mat 
Förbeställd frukost, lunch och afterhunt buffé serveras i restaurangen.  
Frukost kl. 06:00-09:00 
Lunch kl. 11:00-14:00  
Afterhunt buffé 18:00-20:00 
Kiosk i anslutning till restaurangen kommer att hålla öppen 09:00-18:00 
Kioskutbudet är korv med bröd, godis, glass, läsk, vatten, tobak. 
 

Veterinär 
Veterinär finns på mästerskapet hela helgen. Avmaskning av hundar mot dvärgbandmask kan 
intygas av veterinären mot en kostnad av 100 kr, ta med eget avmaskningsmedel. 
 

  



Målerås Glasbruk 
Från fredag den 7/8 och till 9/8 så får alla som besöker Målerås Glasbruk 20% i shopen som uppger 
FM 2015 i kassan. Gäller 2:a sorteringen i butiken. Gäller även i Kosta i butiken på Målerås sortiment 
 

Att tänka på! 

Hjälp oss hålla området snyggt och rent.  
Inget skräp i naturen ta med det till närmaste papperskorg. 
Vi plockar upp efter våra hundar överallt, tänk på att det är ett övningsområde för försvaret. 
Parkering får enbart ske på anvisade parkeringsplatser samt på husvagnscampingen, inga bilar bland 
hus och baracker eller på klippta gräsytor. 
OBS! Inga hundar får lämnas i bilar under en varm dag!  
Vi förbehåller oss rätten att krossa bilrutor vid hund i för varm bil. 
Ingen rökning är tillåten i naturen pga brandrisk. 
Som vanligt, kläder efter väder, vi ser fram emot en trevlig helg!  
 

Provledare:  Andreas Josefsson  070-3822191  andreas.vega@outlook.com 

Kommissarie:  Hans Olofsson  0734-382426  hans.olofsson@live.com 

Sekretariatet: Telefon 0721 76 53 72 går att ringa på fram till 14 augusti. 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL GLASRIKET I SMÅLAND OCH LYCKA TILL 

mailto:andreas.vega@outlook.com
mailto:hans.olofsson@live.com

