Velkommen til NCFCR 2021 i Danmark.
I weekenden d. 16.-17. oktober er Raceledelsen i år vært for NM for flatcoated
retrievere.
Vi er klar over at situationen omkring COVID-19 kan bevirke at mesterskabet ikke kan afvikles efter de
planer vi har lagt, men vi fortsætter ufortrødent planlægningen, i forventningen om at mesterskabet kan
afvikles som planlagt og at alle landene vil kunne deltage i arrangementet. Alle gældende restriktioner og
retningslinjer vedrørende COVID-19 vil blive fulgt under afviklingen af arrangementet.

Lørdag d. 16. oktober: Nordisk Mesterskab og Nordic Cup
På denne dag afvikles to officielle prøver. Hundene vil blive bedømt individuelt ved begge prøver. For at
kunne deltage i en af de individuelle prøver, skal hunden være udtaget og tilmeldt til deltagelse i NM-for
hold.

Nordic Championship: (NM – Individuelt)
Prøven, Nordic Championship, vil blive afviklet som en A-prøve på vinderklasse niveau og vil blive dømt
efter de danske regler om vinder A-prøver. 3 hunde fra hvert land kan kvalificere sig til at deltage i denne
prøve. Hunden skal være kvalificeret til at deltage på officielle Vinder A prøver for at kunne deltage.
Vinderen af prøven vil blive kåret som Nordisk Mester 2021 (uofficiel titel) og vil samtidig blive tildelt et
Certifikat, såfremt kvaliteten i hundens præstation kvalificerer den til dette.
Nordic Cup:
Prøven vil blive afviklet på same tid som Nordic Championship. Prøven afvikles som en B-prøve på
vinderklasseniveau og vil finde sted på et terræn i nærheden af terrænet hvor NM for hold blev afviklet. 3
hunde fra hvert land kan deltage i denne prøve, såfremt de har deltaget i NM - for hold. Vinderen af prøven
vil blive tildelt et Certifikat, såfremt kvaliteten i hundens præstation kvalificerer den til dette.

Søndag d. 16. oktober: Nordisk Mesterskab for hold.
Prøven vil blive afviklet som en WT og dømmes efter IWT regler. Prøven afvikles med to hold, a 3 hunde fra
hvert land. Hundene, der deltager i prøven, skal være kvalificerede til at deltage i officiel Vinder A eller
Vinder B prøver.

Ønsker man at deltage for Danmark ved årets NM og opfylder man udtagelseskriterierne for at deltage i
prøverne, send da venligst en mail med dokumentation for opnåede meritter, samt point til Jørgen Falk,
mail: jorgen@falkeflatten.dk. Mailen skal være modtaget senest d. 29.8.2021.

Holdet udtages umiddelbart herefter, og de ekvipager som er udtaget til deltagelse informeres straks om
udtagelsen. Se yderligere information om udtagelse til NM på racens hjemmeside.

Tidsplan for arrangementet:
❖ Fredag d. 15.oktober: Indskrivning for deltagere, en let anretning og hyggeligt møde med de andre.
deltagere på Danhostel Roskilde: https://www.danhostelroskilde.dk/
❖ Lørdag d. 16. oktober: NM, individuelt: Nordic Championship og Nordic Cup
❖ Søndag d. 17. oktober: NM for hold.

Alle deltagere ved NCFCR 2021 skal huske at tilmelde sig:
➢ NM for hold (via Hundeweb)
➢ Frokost lørdag, middag lørdag og frokost søndag. Tilmelding ved at sende en mail til Randi
Pedersen: durins@mail.dk. Betaling til racens konto ved tilmelding.
➢ NM Individuelt eller Nordic Cup (via Hundeweb). Deltagere skal både tilmelde sig holdmesterskabet
om lørdagen og en individuel prøve om søndagen.
➢ Overnatning. Kontakt https://www.danhostelroskilde.dk/ for at booke overnatning inkl
morgenmad. Se yderligere information nedenfor.

"Kære deltager,
Vi har forhåndsreserveret værelser hos Danhostel Roskilde, så alle kan bo samme sted; Vi har
forhåndsreserveret fra d. 15/10 til d. 17/10. I det omfang der er behov og ledige værelser er det naturligvis
muligt at komme tidligere eller rejse senere. Priserne er som udgangspunkt for enkelt og dobbelt værelser,
men det er muligt – mod merpris – at booke værelser helt op til 6 personer.
Priserne er som følger:
- Enkeltværelse inkl. Linned, Håndklæde, Morgenmad og 1 hund = 640,- kr. / nat / Værelse
- Dobbeltværelse inkl. Linned, Håndklæder, Morgenmad og 1 hund = 855,- kr. / nat / Værelse
- Ekstra hund: +25,- kr. / nat / hund
- Ingen hund: -25,- kr. / nat
For hver nat ud over den første nat, reduceres prisen med 70,- kr. pr. person.

Bestilling SKAL ske pr. e-mail til roskilde@danhostel.dk og man skal huske at angive ”kundenr. 38770” i
mailen.
Forhåndsreservationen er gældende indtil 6 uger før arrangementet, så I skal booke senest torsdag d. 2/92021.
MvH
Raceledelsen for Flatcoated Retriever Danmark"

