Nordisk Mesterskab for flatcoatede Retrievere
Norge, Danmark, Finland & Sverige.

Det nordiske mesterskab for flatcoatede retrievere (NM) er under evaluering. Alle 4 nordiske FCR
Klubber har i løbet af de seneste måneder diskuteret hvordan NM kan udvikles, så der skabes en
bredere interesse for FCR både som en jagthund og så konkurrenceelementet bibeholdes, ved
årligt at samle de bedste af de bedste nordiske FCR. Der er lavet en aftale om at have en 4-årig
evalueringsperiode, hvor vi sigter efter at redefinere omfanget og modellen for NM. Sverige er
vært for NM i 2018, og her vil NM allerede blive afviklet på en ny måde.

Langsigtet mål:
Formålet er at have grænseoverskridende møder indenfor FCR-racen, hvor det er muligt at samle
og evaluere på de bedste FCR. På samme tid er det sociale aspekt af NM også meget vigtig. NM
skal kombinere det konkurrencemæssige element med den langsigtede rekrutterings aspekt, hvor
vi vil tiltrække opdrættere og nye FCR ejere til at se racens arbejdsmæssige egenskaber. Kort sagt,
øge deltagelsen og interessen for FCR arbejdsegenskaber, øge antallet af nordiske FCR brugshunde
og konkurrere og havde det sjovt sammen på tværs af grænserne.
Golden Retrievers NM har været en inspiration i evalueringsprocessen indtil videre, da den har vist
sig at samle en bred skare af hunde og mennesker, og er vokset i popularitet, lige så vel som at lade
de bedste golden arbejdshunde vise sig selv frem og konkurrere med sine nordiske jævnbyrdige.
NM vil fortsætte som en årlig begivenhed på rotation mellem de nordiske lande, og inkludere både
en team-del såvel som en individuel konkurrence. Det første nye element der skal prøves, bliver at
afvikle team-delen under de samme regler og standarder som en IWT. IWT står for International
Working Test og er en årlig europæisk team-prøve på dummyer. Den har sine egne regler, og er
derfor en uofficiel WT med det formål at identificere det bedste team. Niveauet på prøven er det
som defineres som Elite-/Vinder-klasse.

C, B og A test i 2018:
Vi starter med rigtigt storslående arrangement i Sverige i 2018. Det bliver en 3-dages FCR-Weekend
fra d. 12. til 14. oktober. Om fredagen vil IWT’en, team-delen, blive afviklet med 2 teams,
bestående af 3 hunde, fra hvert land, så der i alt vil være 24 elitehunde. Dette følges op med en BPrøve om lørdagen hvor den individuelle nordiske mester findes blandt de 24 hunde. Søndagens
arrangement er ikke en del af NM, men i stedet den svenske FCR-klubs årlige A-Prøve. Den er

udvidet til en prøve for 16 hunde, og er planlagt til at være tæt på, både i forhold til tid og afstand i
forhold til NM2018, for at lade flere hunde have muligheden for at deltage. For at kunne stille en
hund til A-Prøven SKAL den have enten: en 1. Præmie i en svensk KKL (Godkendt KKL før d. 1/12017), 1. Præmie i en dansk åben A-Prøve eller 1. præmie på en godkendt prøve med varm vildt
ifølge finske eller svenske B-Prøve regler.

2019-2021:
Norge har æren af at arrangere i 2019, Danmark i 2020 og Finland i 2021, og vi vil bruge erfaringen
fra Sverige i 2018 til at lave den endelige plan for den videre afvikling. I Norge i 2019 sigter vi efter
at prøve endnu et element; Muligheden for mere end 2 teams fra hvert land, og at det ikke vil
være et krav at alle hundene på hver team er vinderklasse hunde. IWT’en vil stadig være på
vinderklasse niveau.
Repræsentanter fra hver klub/komite deltager i den årlige evaluering. I tillæg vil vi tilstræbe at få
input fra deltagerne igennem en eller anden form for spørgeskemaundersøgelse efter hvert års
arrangement. Vi ser frem til at udvikle NM yderligere, og håber at se så mange nye ansigter som
muligt allerede i år i Sverige.

