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Välkomna till Flatmästerskapet 2022! 

Varmt välkomna till Västerbotten och Flatmästerskapet 2022 vid Hamptjärnsstugan i Umeå  

12-14 augusti. Årets Flatmästerskap arrangeras av FRK Västerbotten. Till årets mästerskap är 

247 hundar anmälda vilket är rekord för FRK Västerbotten.  

 

I detta PM hittar du vägbeskrivning till sekretariat och provplats, tid och plats för att hämta 

nummerlappar, starttider för de olika klasserna, finaler och prisutdelning, kontaktinformation 

samt en hel del annat matnyttigt som du behöver veta. 

 

All denna information behövs för att provdagarna ska flyta så bra som möjligt för dig och de 

övriga startande. Om något är oklart så tveka inte att höra av dig till oss arrangörer. 

 

Vi vill med en gång påminna om att Flatmästerskapet genomförs i Norrlandsskogarna - tänka på 

att ha bra myggmedel för både två- och fyrbenta.  

 

En nyhet för i år är vår fototävling. Glöm därför inte att packa kameran och putsa kameralinsen. 

Mer information kommer att läggas ut på hemsidan och facebookgruppen Flatmästerskapet 

2022. 

 

Eftersom covid- 19 har ökat under sommaren följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 

rekommendationer vilket ställer krav på allas egna ansvar. Tänk på att hålla avstånd och 

stanna hemma om du känner dig sjuk. 
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Vägbeskrivning till sekretariat och provplatsen 

Sekretariat och provplats ligger ca 5 km väster om Umeå, längs väg 363. Vägbeskrivning och 

bilder finns i slutet av detta PM. 

 

Sekretariatet finns på Forslundagymnasiet (koordinater 63.866592, 20.196757) där sker också 

prisutdelningar. 

 

Provplatsen ligger vid Hamptjärnsstugan (koordinater (63.872124, 20.21873) 

 

 

 
 

Parkering och toaletter 
Parkeringar kommer att vara väl skyltade både vid sekretariatet och provområdet. 

Parkeringsvakter kommer hjälpa er till rätta. Parkera bara på markerade parkeringsplatser. 

Eftersom det är ont om parkeringsplatser, vill vi att ni avviker när ni tävlat klart. Samåk gärna 

om ni har möjlighet, i synnerhet åskådare. Övrig tid är ni välkomna till sekretariatets parkering 

vid Forslundagymnasiet, där betalar man med Parkster-appen eller via SMS (5 kr/h, max 30 

kr/dag på vardagar, annars gratis).  

 

Lämna gärna en lapp i vindrutan med namn och mobilnummer om vi behöver nå dig. 

 

Ni som har husbil kan INTE parkera vid provområdet utan ni hänvisas till Tavelsjöledens 

parkering mitt emot infarten till Hamptjärnsstugan eller till sekretariatsområdet. 

 

Toaletter finns på tre olika platser: Bajamajor i anslutning till parkeringarna, WC finns vid 

Hamptjärnsstugan (ca 300 m från parkeringen) samt vid sekretariatet.  

 



 

 

3 

Anmälan och nummerlappar 

Du anmäler dig och får nummerlappar vid sekretariatet. Där visar du också upp ditt 

vaccinationsintyg. Stickprovskontroller av tatuering och chip kan ske under dagen. Glöm inte 

att ta med egen nummerlappshållare, då nummerlappen ska hållas väl synlig under provet. 

 

Vill du ha möjlighet att tävla om Pumpans VP till bästa förare under 26 år så uppge detta vid 

anmälan. 

 

Sekretariatets öppettider 

För att undvika trängsel uppmanar vi att ni anmäler och hämtar ut nummerlappar dagen innan 

du ska tävla. 

 

Torsdag: 15:00 - 19:00   

Fredag: 07:30 - 16:00   

Lördag: 07:30 - 16:00   

Söndag: 07:30 - 9:30 

 

Starttider för de olika klasser inkl startgrupper, tider för finaler och 

prisutdelning 

Vi kommer inte att ha någon gemensam samling före start. Du beger dig direkt till station 1 på 

angiven tid, se schemat för starttider nedan. När du är klar på station 1 går du 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 får ändras. Det betyder att om du missar din start vid en station får du inte 

delta på resterande stationer. 

 

Hänsyn har tagits till förare med flera hundar när startordningen lottas. 

 

Om du av någon anledning väljer att bryta provet 

 måste du meddela stationsvärdarna på de stationer du ej startar. 

 

Senast en vecka före start finns startlistan på SSRK prov. 
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Observera att tiderna för finaler och prisutdelningar är preliminära. 

 

Startnummer Starttid ruta 1

1 - 10 08.00

11 - 20 08.30

21 - 30 09.00

31 - 40 09.30

Fika 15min efter startnr. 40

41 - 50 10.15

51 - 60 10.45

61 - 70 11.15

71 - 80 11.45

Lunch 45min efter startnr. 80

81 - 90 13.00

91 - 100 13.30

101 - 106 14.00

Startnummer Starttid ruta 1 Startnummer Starttid ruta 1

1 - 10 08.00 1 - 8 11.45

11 - 20 08.30 9 - 16 12.15

21 - 30 09.00 17 - 24 12.45

Fika 15min efter startnr. 30 25 - 32 13.15

31 - 40 09.45 Fika 15min efter startnr. 32

41 - 50 10.15 33 - 40 14.00

41 - 48 14.30

49 - 57 15.00

Elitklass (Ekl)

Startnummer Starttid ruta 1 Startnummer Starttid ruta 1

1 - 8 08.00 1 - 6 10.00

9 - 16 08.30 7 - 12 10.30

13 - 18 11.00

Prisutdelning Vkl och Ekl vid sekretariatet: ca kl. 13.30

Final Ökl ca kl. 16.00

Prisutdelning Ukl och Ökl vid sekretariatet: ca kl. 16.30

söndag 14 augusti

Veteranklass (Vkl)

Final Ekl ca kl. 13.00

Prisutdelning vid sekretariatet: ca kl. 15.00

lördag 13 augusti

Unghundsklass (Ukl) Öppenklass (Ökl)

fredag 12 augusti

Nybörjarklass (Nkl)
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Flatmästerskapet är ett working test 

Mästerskapet genomförs som ett working test med 5 stationer med skott i samtliga klasser. För 

Nkl, Ukl och Vkl placeras ekipagen efter antalet poäng som de fått på dessa 5 stationer.  I Ökl 

och Ekl kommer det vara finaler för de 2-4 bästa ekipagen i respektive klass. Finalekipagen 

bedöms i ytterligare en ruta och det ekipage som har högst sammanlagda poäng efter dessa 6 

rutor vinner klassen. Övriga ekipage som inte går till final placeras efter poängen de har efter 5 

stationer. 

 

● Varje station kan ge högst 20 poäng. 

● Ekipage med 0 poäng på någon station kan 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 riktlinjer och anvisningar från 2022. Ta del av dessa 

innan du startar. Du hittar dem på SSRKs hemsida 

(https://ssrk.se/verksamheter/retrieverjaktprov/dokument-retrieverjaktprov/) 

 

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. 

 

Det kan bli väntetider vid stationerna, ta gärna med något att sitta på. 

  

Strykning/ändring av klass 

● Om du inte har möjlighet att starta anmäler du det till kommissarien på e-post  

fm2022umea@gmail.com eller mobil 073-620 51 61. 

● Om din hund blivit sjuk, skadad eller löper återbetalas anmälningsavgiften enligt SSRK:s 

regler efter att du skickat in information och intyg till kommissarien, senast 8 dagar efter 

mästerskapet, gärna via e-post med foto på intyget till fm2022umea@gmail.com. 

● Klasstillhörigheten under FM 2022 sker enligt riktlinjer för flatmästerskapet och utgår 

från B-provsmeriter. Du måste därför meddela om du erhållit meriter efter din anmälan 

som innebär att du ska byta klass. Anmäl till kommissarien på e-post 

fm2022umea@gmail.com.  

 

 

 

https://ssrk.se/verksamheter/retrieverjaktprov/dokument-retrieverjaktprov/
mailto:fm2022umea@gmail.com
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Publicering av resultat 

Preliminära resultat publiceras löpande på Facebooksidan Flatmästerskapet 2022. En station 

kommer att vara dold i alla klasser fram till prisutdelningen. Finalisterna läggs ut på webbsidan 

och Facebooksidan, slutresultaten kommer att läggas på samma ställen.  

  

I händelse av olycksfall samt vaccinationer 

Djur: Under Flatmästerskapet kontaktas Djurkliniken i Umeå, 090-224 00.  

Människor: Ring sekretariatet (070-652 39 24, 070-555 68 52) som har en lista på personer med 

sjukvårdsutbildning. Vid akuta fall ring självklart 112. 

 

Vaccination: Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens 

Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund. 

  

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara 

vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: 

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och 

inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före provdagen. 

  

Vaccination kontrolleras vid registrering. Vidare rekommenderar FRK Västerbotten att 

deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa 

(kennelhosta). 

 

Försäljning av mat och fika 

Det går att köpa dryck och förtäring vid sekretariatet och Hamptjärnsstugan.  

 

● Vid sekretariatet finns nygrillade hamburgare, dryck och enklare fikabröd. Betalning sker 

med swish 123-161 00 39  eller jämna pengar 

● Hamptjärnsstugan säljer fika och lättare förtäring under lördag och söndag mellan 

10:00-16:00 

 

Övrig försäljning 

Vi är mycket glada att Paw of Sweden kommer ha försäljning av sina produkter vid 

sekretariatet.  

 

Flatmästerskapsmiddag 

Under Flatmästerskapet 2022 har vi lördag den 13/8 bokat in domarmiddag på mysiga Eljest i 

Umeå. Utöver plats för domarna kommer det även att finnas ett begränsat antal platser för till 

provet anmälda hundförare att anmäla sig på. 

 

 

https://frk.nu/jakt/flatmasterskapet
https://frk.nu/jakt/flatmasterskapet
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Menyn ser ut som följer (vegetariskt och veganskt alternativ finns): 

● Förrätt: Gubbröra på rågbröd 

● Huvudrätt: Varmrökt lax med somrig potatissallad och Västerbottens crème 

● Efterrätt: Mandelkaka med färskostmousse 

 

Kostnad: 395 kr / person (kostnad för dryck tillkommer utöver) 

 

Anmälan görs till alexandrawahlgren@hotmail.com, senast 31/7. När du fått din anmälan 

bekräftad via mail betalas middagen via swish till Frk Västerbottenssektionen 123-161 00 39. Då 

platserna är begränsade är det först till kvarn som gäller. Anmälan till middagen är bindande. 

 

Protester 
Protester ska lämnas skriftligen till provledningen via kommissarien senast tio minuter efter 

avslutad klass. En protestavgift på 100 kronor betalas samtidigt som protesten lämnas in. 

Betalningen sker kontant till kommissarien eller via Swish  123-161 00 39. Denna summa 

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 provet. 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 med mera. Skyltning och 

avspärrningar måste ovillkorligen respekteras. 

● Allt skräp måste plockas upp, gäller även hundbajs i skogen.  

● Tänk på din hund - din bil blir varm under en het sommardag. Lämna en lapp i vindrutan 

med namn och mobilnummer om vi behöver nå dig. (Behövs det så krossar vi en ruta 

och plockar ut hunden.) 

● Hundar kan svalkas på anvisad plats vid tjärnen. Obs! hunden måste vara kopplad. 

● Glöm inte vatten till din hund! 

● Rökning är förbjuden i skog och mark på grund av brandrisk. 

● Tag med stövlar – det kommer vara blött i markerna. 

 

Tack! 

Tack till alla generösa sponsorer som bidragit med priser, förtäring mm. Tack till Flatcoated 

retrieverklubbens huvudsponsorer Royal Canin och Agria som bidragit med finansiering, priser 

och material. Ett extra stort tack till Umeå kommun och de privata markägare som generöst 

gett oss möjlighet att arrangera FM2022 på markerna runt Hamptjärnsstugan.  
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Tack också till alla funktionärer för engagemang och insatser inför, under och efter 

Flatmästerskapet. Utan er inget mästerskap! 

 

Kontaktuppgifter 
Provledare     

Markku Haapamäki: 073-063 85 53  

 

Huvuddomare 

Bertil Furberg: 070-524 65 81 

 

Kommissarie 

Pia Keyser: 073-620 51 61, fm2022umea@gmail.com 

 

Sekretariat 

Harriet Söder: 070-652 39 24 harriet.soder@gmail.com 

Karin Hjerpensköld: 070-555 68 52 karin.hjerpenskold@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:harriet.soder@gmail.com
mailto:karin.hjerpenskold@gmail.com
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Vägbeskrivning 
 

Sekretariat: Forslundagymnasiet (63.866592, 20.196757) 

Följ väg 363 från Umeå mot Vindeln, sväng vänster mot 

Forslundagymnasiet och följ skyltar mot Sekretariat.  

 
 

Åker du väg 363 från Vindeln mot Umeå ser skylten ut så här: 

 

 

Sekretariatet och platsen för prisutdelning finns i det fd växhuset. Se nedan! 
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Provplatsen Hamptjärnsstugan: (63.872124, 20.21873) 

Följ väg 363 från Umeå mot Vindeln, sväng höger vid skylten 

Hamptjärnsstugan. (Ca 5 km från Umeå centrum) Sväng 

vänster om ni kommer från Vindeln. Följ vägen 1,2 km tills ni 

kommer till parkeringarna. OBS! Smal väg med några få 

mötesplatser som inte får användas som parkeringsplatser. 

 
 

Har ni husbil ställer ni den vid parkeringen för 

Tavelsjöleden mitt emot infarten till Hamptjärnsstugan.  

 

 


