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Sileäkarvaisten Noutajien Pohjoismainen Mestaruus (PM) on arvioinnin ja kehitystyön kohteena. Kaikkien
neljän Pohjoismaan Sileäkarvaisten noutajien rotujärjestöt ovat viime kuukausien aikana keskustelleet
kuinka tapahtumaa voisi kehittää siten, että flatti metsästyskoirana herättäisi laajempaa kiinnostusta ja
samalla pitää yllä parhaiden pohjoismaisten koirien vuosittaista kilpailua. Olemme sopineet neljän vuoden
arviointijaksosta, jonka aikana tapahtuman laajuutta ja mallia kehitetään. Ruotsi isännöi vuoden 2018
tapahtuman, jossa uuden mallin mukainen kilpailu otetaan kokeiluun.

Pitkän tähtäimen päämäärä
Tarkoituksena on järjestää kansainvälisiä sileäkarvaisten noutajien tapahtumia, joissa on mahdollista
kokoontua arvioimaan parhaita rodun yksilöitä. Samanaikaisesti pohjoismaisen flattiyhteisön sosiaalinen
kanssakäyminen on erittäin tärkeää. Pohjoismaiseen mestaruustapahtumaan tulisi liittyä kilpailun lisäksi
pitkäaikainen värväystoiminta kasvattajien ja uusien harrastajien kiinnostuksen lisäämiseksi flatin
käyttöpuolta kohtaan. Lyhyesti, tarkoituksena on lisätä kanssakäymistä ja kiinnostusta flatin
käyttöominaisuuksia kohtaan, lisätä pohjoismaisten käyttöflattien lukumäärää sekä kilpailla ja viihtyä
yhdessä pohjoismaisten harrastajien kesken.
Kultaisten noutajien pohjoismainen mestaruuskilpailu on ollut tämän kehitystyön innoittajana, sen
onnistuttua kokoamaan yhteen laajoja harrastajamääriä yhä suositummaksi käyvässä tapahtumassa, jossa
parhaat pohjoismaiset kultaiset kilpailevat keskenään.
PM säilyy edelleen vuosittain eri Pohjoismaiden välillä kiertävänä tapahtumana, jossa kilpaillaan sekä
joukkue- että yksilömestaruudesta. Uutta PM:ssä on joukkuekilpailun järjestäminen joukkuekilpailuna
IWT:n säännöillä. IWT (International working test) on vuosittain Euroopassa järjestetty joukkuekilpailu
dameilla. IWT:llä on omat sääntönsä ja se on epävirallinen kilpailu, jossa on tarkoituksena löytää paras
joukkue. Tehtävät ovat voittajaluokan tasoisia.

IWT-, B- ja A-kokeet vuonna 2018
Ensimmäinen uuden mallinen PM järjestetään tänä vuonna Ruotsissa todella mahtavana kolmepäiväisenä
flattitapahtumana lokakuun 12.-14. päivä. Perjantaina järjestetään IWT, eli joukkuekilpailu, johon jokaisesta
maasta osallistuu kaksi kolmen koiran joukkuetta, yhteensä 24 voittajaluokan koiraa. Lauantaina on
vuorossa voittajaluokan NOME-B-koe, jossa joukkuekilpailuun osallistuneet 24 koiraa tavoittelevat
yksilömestaruutta.
Sunnuntaina Ruotsin flattikerho järjestää vuosittaisen NOME-A-mestaruuskokeensa, joka ei ole osa
pohjoismaista mestaruuskilpailua. Tänä vuonna starttipaikkoja on lisätty 16 ja tapahtuma on haluttu tuoda
ajallisesti ja maantieteellisesti lähelle PM-kilpailua, tavoitteena tarjota osallistumismahdollisuus aiempaa
suuremmalle koiramäärälle. Ruotsin A-kokeissa startatakseen koiralle tulee olla 1. palkinto Ruotsin KKL:stä
(A-kokeisiin valmistava luokka), 1. palkinto Tanskan avoimen luokan A-kokeesta, palkinto voittajaluokan Akokeesta tai hyväksytysti suoritettu Suomen tai Ruotsin käytännön metsästyskoe (NKM).

Vuodet 2019-2021
Norjalla on kunnia järjestää vuoden 2019 tapahtuma, Tanskalla vuoden 2020 ja Suomella vuoden 2021.
Näiden tapahtumien järjestelyissä hyödynnetään Ruotsin vuoden 2018 tapahtumasta saatua kokemusta.
Norjassa vuonna 2019 pyritään lisäämään joukkueiden määrää kahdesta ylöspäin, jolloin kaikkien koirien ei
ole välttämätöntä olla voittajaluokan kilpailuoikeuden omaavia. IWT-tehtävät ovat kuitenkin voittajaluokan
tasoisia.
Vuosittaisissa arviointikokouksissa on edustus jokaisesta Pohjoismaasta. Lisäksi pyrimme keräämään
osallistujilta mielipiteitä ja palautetta joka vuosi. Toivomme PM:n kehitystyön kantavan hedelmää ja että
näemme monia uusia harrastajia jo tämän vuoden tapahtumassa Ruotsissa.
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