
 

Information till dig som kommer och tittar på Flatmästerskapet 2012 i Yxnerum 

Flatcoated Retrieverklubben hälsar er hjärtligt välkomna till Flatmästerskapet 2012 som arrangeras 

av Östgötasektionen.  

Vi hoppas och tror att vi får en trevlig och spännande helg tillsammans! 

Om du har frågor eller funderingar så tveka inte, tag kontakt med någon av oss Östgötar så ska vi 

göra vårt bästa för att hjälpa er. Våra funktionärer ser du lätt då de är klädda i gula västar! 

Sekretariatet hittar du i huvudbyggnaden på Yxnerum.   

Där kan du få hjälp och information kring det mesta du behöver veta.  Katalog finns att köpa med alla 

startande hundar. 

Vid sekretariatet kommer även resultatlistorna att sättas upp. 

Öppettider: 

Fredag 14.00-22.00 

Lördag 06.30-19.00 

Söndag 06.30- till ca 30 min efter prisutdelningen. 

Stängt under finalerna. 

Mästerskapet kommer att genomföras enligt följande  

Lördag 11/8  Grundomgång för UKL, NKL, och ÖKL.  

Söndag 12/8 Grundomgång för EKL och Mästerskap för VKL 
Mästerskapsfinaler för UKL, NKL, ÖKL, och EKL 

 

Samling/ genomgång före start 

Då det är ett så stort antal anmälda hundar har vi flyttat samlingen till provområdet för att vinna 

tid.  Följ våra skyltar! 

 

Lördag 11 augusti 

07.00  samling 

07.45 (ca.) första start UKL,  NKL, ÖKL. 

 

Söndag 12 augusti 

07.00  samling 

07.30 (ca.)  första start EKL, VKL 

 

Finaler i alla klasser 

Ca kl. 14.00 

 



Vid Provrutorna 

Bilparkering utanför provområdet. Inga privata bilar inne på området.  

Vänligen respektera avspärrningar och P-funktionärer. 

 

Toaletter finns i anslutning till P-platsen vid provområdet. 

 

Mat 

 På Yxnerums Hotel och konferens: 

 Lunch finns att köpa, Fredag- Lördag - Söndag kl. 12:00-14:00 

Korv och fikatält finns mellan kl.10.00-16.00, lördag, söndag 

Förbeställd supé serveras lördag kl. 19:00 

 Vid provområdet: 

 Försäljning av fika mm kommer att finnas på området. 

Vägbeskrivning till Yxnerum. 
Från E22:  
Sväng av vid Ringarum, vidare mot Åtvidaberg (Yxnerum) 
Från Riksväg 35:  
Vid järnvägsstationen i Åtvidaberg sväng av mot Ringarum (Yxnerum).dvs. över järnvägen. 
 

Provledning: 

Provledare/kommissarie:  Lars Söderström 070-2100947 

   Ulla Thienemann 0768-483300 

Välkommen!! 

Flatcoated Retrieverklubbens Östgötasektion 

 


