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Suomen sileäkarvaiset noutajat ry on
sileäkarvaisten noutajien rotujärjestö, joka
perustettiin vuonna 1982. Yhteistyössä
Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ) ja
muiden noutajakoiratoimintaa harrastavien
tahojen kanssa teemme parhaamme
vaikuttaaksemme oman rotumme myönteiseen kehitykseen. Järjestö seuraa sileäkarvaisten noutajien menestystä niin
kokeissa kuin näyttelyissä. Pyrimme
edistämään rodunomaisten ja terveiden
flattien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä eri
harrastusmuodoissa. Olemme myös
mukana vaikuttamassa kenneltoimintaan Suomen Kennelliiton jäseninä.

Mitä flatin kanssa voi harrastaa?

Millainen on sileäkarvainen noutaja?

Miksi liittyä jäseneksi?

Sileäkarvainen noutaja eli flatti on vilkas ja
energinen metsästyskoira, joka vaatii
omistajaltaan aikaa ja liikuntaa. Flatti on
innokas, kekseliäs ja nopea oppimaan
uusia asioita ja sillä on yleensä suuri
miellyttäisenhalu. Toisaalta flatti on usein
malttamaton eikä sen keskittymiskyky ole
aina paras mahdollinen. Se kyllästyykin
helposti toistoihin ja junnaavaan koulutustyyliin. Flatti on luonteeltaan ja koulutettavuudeltaan erilainen kuin labradorinnoutaja
tai kultainen noutaja. Se kypsyy ja kehittyy
hitaasti.

Sileäkarvaiset noutajat ry:n jäsenenä
saat etuja ja tietoa, jota et muualta voi
saada. Liittyäksesi yhdistyksen jäseneksi
sinun ei tarvitse omistaa sileäkarvaista
noutajaa. Rotujärjestön jäsen saa neljä (4)
kertaa vuodessa ilmestyvän lehden,
Flattiviestin, jossa on juttuja rodusta ja
rodun harrastajilta, tietoa ajankohtaisista
ja tulevista tapahtumista, yhdistyksen
tiedotukset, terveystietoa, koulutusohjeita
sekä paljon muuta. Rotujärjestön jäsenet
saavat myös etuoikeuden osallistua
rotujärjestön järjestämiin koulutuksiin
ja kokeisiin, sekä osallistumisoikeuden
alueellisiin koulutuksiin kautta maan.
Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä
jalostusneuvontapalvelun ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat aina valmiita
auttamaan kaikenlaisissa pulmatilanteissa. Mukaan lähtemällä saat
varmasti paljon mukavia kokemuksia
ja vauhdikasta toimintaa.

Flatti on keskikokoinen, iloinen, eloisa koira,
jolla on älykäs ilme. Voimakas olematta
kömpelö, jalo olematta hontelo.
Flatti omaa luontaiset työskentelytaipumukset. Iloista ja ystävällistä luonnetta
kuvastaa innokas hännän heilutus.
Luonteeltaa flatti on luottavainen ja
ystävällinen.

Flatti on monipuolinen ja vilkas koira,
joka rakastaa liikkumista ja myös
tarvitsee sitä. Parhaat puolet saat
flatistasi esille harrastamalla sen kanssa.
Flatit ovat tarmokkaita metsästyskoiria,
joiden päätehtäviin kuuluu ammutun
pienriistan talteenotto metsästäjälle.
Jäljestys (verijälki) on myös erittäin hyvä
harrastus flatin kanssa, samoin agility,
tottelevaisuuskoulutus, pelastus-, palvelus- ja rauniokoiratoiminta sekä koiranäyttelyt.
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Aluetoiminta

Mejämestaruus

Yhdistyksellä on nimettyjä alueyhdyshenkilöitä eri puolilla Suomea, jotka
neuvovat ja opastavat oman alueensa
koulutus ja harrastusmahdollisuuksissa.
Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi
yhteyshenkilöön! Yhteystiedot löydät
järjestön nettisivuilta www.flatti.net

Vuosittain järjestettävä Flatti-Mejä
mestaruus on toisin kuin Flattimestaruus,
virallinen koe. Voittajaluokan paras
sileäkarvainen noutaja saa vuoden Flatti
MEJÄmestarin arvonimen. Avoimen
luokan paras sileäkarvainen noutaja
saa Vuoden Hirvipää arvonimen.

Erikoisnäyttely

Kesäleiri

Vuosittain järjestettävä sileäkarvaisten
noutajien oma erikoisnäyttely koko yhteen
suuren joukon rodun harrastajia.
Näyttelyssä perinteisesti on tuomarina
rodun alkuperämaasta, Englannista, olevat
tuomarit.

Järjestetään yleensä kesäheinäkuussa
useamman päivän mittaisena tapahtumana. Kesäleirille flattien omistajat
kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä
sekä saamaan tietoa ja koulutusta oman
rotumme erikoispiirteet huomioiden
asiantuntevien kouluttajien johdolla.
Kesäleirille osallistuu vuosittain noin
sata ihmistä koirineen.

Flatti- ja Juniorimestaruus
Vuosittain järjestettävä Flatti- ja Juniorimestaruus on vain flateille tarkoitettu
epävirallinen kilpailu, jonka tarkoituksena
on toimia rodun katselmuksena
sileäkarvaisten noutajien jalostustyössä.
Se on jaettu kahteen eri osaan: näyttelyosuuteen ja metsästyskoeosuuteen.
Metsästyskoeosuus mestaruudessa
on virallinen. Juniorimestaruuteen voi
osallistua alle kaksi vuotias flatti, jonka ei
tarvitse olla läpäissyt taipumuskoetta.
Juniorimestaruuden koeosuus vastaa
tasoltaan NOME-B kokeen alokasluokkaa, joten se ei ole kovin vaativa ja koe on
epävirallinen. Viime vuosina mestaruuden
yhteydessä on järjestetty myös kisälli, jossa
on virallinen alokasluokan NOME-B koe
ja epävirallinen näyttely. Mestaruuden
voittavat koirat, joiden yhteispistemäärä
näyttely- ja koeosuudesta on suurin ja ne
saavat Vuoden Flatti- mestari,
Juniorimestari ja Kisälli arvonimen.
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Tarvikemyynti
Järjestöllä on tarvikemyynti, josta saat
taluttimia, dummyja, pillejä sekä muuta
harrastukseen liittyviä tuotteita.
Tarvikemyynnin tuotteita voit ostaa järjestön
tapahtumista sekä tilaamalla sähköpostitse
osoitteesta tarvike@flatti.net

Lisätietoja järjestön toiminnasta löydät
nettisivuilta www.flatti.net

