
Nye statutter for kåring av  
årets mestvinnende brukshunder 

Statuttene gjelder fra 1. januar 2017 
 

Årets Jaktspaniel    Årets Sporspaniel 
Årets Lydighetsspaniel   Årets Agilityspaniel 
Årets brukshund (NBF)    
Årets rallylydighetsspaniel 
  
Norsk Spaniel Klub (NSK) kårer hvert år Årets Jaktspaniel, Årets Sporhund, Årets 
Lydighetsspaniel,  Årets Agilityspaniel, Årets Brukshund (NBF) og Årets 
rallylydighetsspaniel.  
Hundene rangeres i hver av disiplinene etter følgende regler: 

1. Rett til å delta i konkurransene har alle norskeide spaniels (i gruppe 8) og som 
hører inn under Norsk Spaniel Klub.  

2. Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub. 
3. Hunden skal være registrert i NKK (ikke NOX-registrert). 
4. Poeng kan regnes fra inntil 3 prøver i den enkelte konkurransedisiplin – med 

unntak til årets sporspaniel der man kan regne resultater for inntil 5 prøver 
dersom to hunder står med lik poengsum etter 3 prøver.  

5. Poeng kan regnes fra norske, terminfestede prøver. Prøveresultatene må 
være godkjent av Norsk Kennel Klub.   

6. Poengberegningen skjer for hver enkelt disiplin etter de vedlagte 
poengtabeller for de respektive konkurransedisipliner.  

7. Dersom to eller flere hunder står på første plass med lik poengsum og med 3 
tellende resultater, vil hundene bli rangert etter noen tilleggskriterier. Se under. 
Dersom det etter dette fortsatt er to eller flere i ledelse med lik poengsum, 
kåres begge/alle som delt vinner i disiplinen.  

8. Eier har selv ansvar for å sende inn riktige resultater på fastsatt skjema innen 
oppsatt frist. Merk at resultatene skal være den som regner ut poengene i 
hende innen siste frist dato. Informasjon om konkurransen skal stå i Våre 
Spaniels nr. 4 hvert år og nødvendige skjema og poengtabell skal ligge på 
klubbens hjemmeside.  

9. Listen over alle innsendte resultater legges ut på klubbens hjemmeside for 
korrekturlesing med en gang resultatet er klart. Det settes en frist på 2 uker for 
å komme med protester eller korrigeringer til denne listen.  

10. Tvistspørsmål avgjøres av jaktkomiteen for årets jaktspaniel og av 
brukshundkomiteen ved de øvrige bruksgrenene. 

11. Vinner av disiplinen må selv sende presentasjon av seg selv og hunden til 
Våre Spaniels. 

12. Det deles ut en innrammet diplom i premie til årets mestvinnende i hver gren 
under forutsetning av at vinneren har oppnådd minst 160 poeng i grenen. 
Unntaket er jakt der det alltid deles ut diplom til vinneren uansett poengsum. 



Tilleggskriterier: 

Gjelder alle grener: 

Dersom resultat ikke foreligger i dogweb innen 31.12 det året det sendes inn 

resultater for, må manglende kritikker vedlegges innsendt skjema (scannet eller foto) 

innen fristen.  

Gjelder årets sporspaniel:  

Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som nummer en 

etter tre prøveresultater, vil den hunden som har flest kryss på Særdeles godt på sine 

tre tellende kritikker vinne. Dersom hundene fremdeles står likt, vil den hunden som 

har flest kryss på Meget godt, vinne. Slik fortsetter man nedover. Står to eller flere 

hunder fremdeles likt, regner man poeng/kryss fra prøve nr. 4. Står to eller flere 

hunder fremdeles likt, regner man poeng/kryss fra prøve nr. 5. Står to eller flere 

hunder fremdeles likt, kåres begge/alle som vinnere.  

Siden det ikke fremgår antall kryss på kritikkskjema spor i dogweb, må alle som har 

oppnådd 3 x HP legge ved alle tellende kritikker (maks 5) som scannet dokument 

eller foto.    

Gjelder årets agilityspaniel:  

Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som nummer en, 

vil den hunden som har minst feilpoeng sammenlagt på de tre tellende kritikkene, 

vinne. Står to eller flere hunder fremdeles likt, kåres begge/alle som vinnere. 

Gjelder årets lydighetsspaniel, årets brukshund (NBF) og  

årets rallylydighetsspaniel:  

Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som nummer en, 

vil den hunden som har flest poeng sammenlagt på sine tre tellende kritikker, vinne. 

Står to eller flere hunder fremdeles likt, kåres begge/alle som vinnere. 

Statuttene kan endres av Hovedstyret. 
  

 
 

  



Årets Allsidighetsspaniel 

Statuttene gjelder fra 1. januar 2017 

Årets allsidighetsspaniel 

Norsk Spaniel Klub (NSK) kårer hvert år Årets Allsidighetsspaniel. 
Hundene rangeres etter følgende regler: 

1. Rett til å delta i konkurransene har alle norskeide spaniels (i gruppe 8) og som 
hører inn under Norsk Spaniel Klub.  

2. Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub.  
3. Hunden skal være registrert i NKK (ikke NOX-registrert). 
4. For å delta må hunden ha poeng fra minimum 2 ulike prøvegrener. 

Prøvegrenene er jakt, spor, bruks, agility, lydighet og rallylydighet. I tillegg kan 
det regnes poeng fra utstilling.  

5. Poeng kan regnes fra norske, terminfestede prøver og utstillinger.  Prøve- og 
utstillingsresultatene må være godkjent av Norsk Kennel Klub.   

6. Poengberegningen skjer for hver enkelt disiplin etter de vedlagte 
poengtabeller for de respektive konkurransedisipliner.  

7. Kun den høyeste poengsummen i hver gren, dvs. kun ett resultat fra hver 
gren, teller i konkurransen. 

8. Gjelder poeng til årets allsidighetsspaniel oppnådd på jaktanleggsprøve (JAL): 
Regelverket for jaktprøve sier: ”Hund som får minimum 4+4= 8 poeng, i 
øvelsen vannarbeid, er direkte kvalifisert for start på Jaktprøve for spaniels i 
BK.” Dersom hunden det gjelder har bestått apportprøve BK på 
jaktanleggsprøve som høyeste, tellende poengsum fra grenen jakt, må eier 
selv passe på å krysse av for dette på poengskjemaet.  

9. Dersom to eller flere hunder står på første plass med lik poengsum vil den 
hunden som har flest tellende grener vinne, da denne viser større allsidighet. 
Står hundene fremdeles likt vil begge/alle kåres som vinnere. 

10. Eier har selv ansvar for å sende inn riktige resultater på fastsatt skjema innen 
oppsatt frist. Merk at resultatene skal være den som regner ut poengene i 
hende innen siste frist dato. Informasjon om konkurransen skal stå i Våre 
Spaniels nr. 4 hvert år og nødvendige skjema og poengtabell skal ligge på 
klubbens hjemmeside.  

11. Listen over alle innsendte resultater legges ut på klubbens hjemmeside for 
korrekturlesing med en gang resultatet er klart. Det settes en frist på 2 uker for 
å komme med protester eller korrigeringen til denne listen.  

12. Tvistspørsmål avgjøres av brukshundkomiteen. 
13. Vinner av disiplinen må selv sende presentasjon av seg selv og hunden til 

Våre Spaniels. 
14. Det deles ut en innrammet diplom i premie til årets allsidighetsspaniel under 

forutsetning av at vinneren har oppnådd minst 160 poeng. 

Statuttene kan endres av Hovedstyret. 
 


