Årets mestvinnende spaniels på bruksprøver 2019.
I 2019 oppnådde flere hunder i grenene blodspor, lydighet, rallylydighet og agility maks poeng. Statuttene sier at det innen samtlige grener skal
kåres kun EN vinner og de tre beste i disse grenene er derfor rangert etter oppnådde poeng på selve prøven eller etter flere resultater enn de
tre beste. Det var uproblematisk å skille de beste i blodspor, lydighet og rallylydighet. Problemet kom i agility da de to beste fremdeles sto likt
etter at de 12 beste resultatene på begge hunder var sendt inn. Det er med andre ord to meget verdige kandidater til å vinne og for 2019 ble det
derfor bestemt at førsteplassen som årets agility spaniel skulle deles.
Blodspor: Det var tre hunder som oppnådde 300 poeng som er max oppnåelig. De har alle sine tellende resultater fra eliteklasse og nå som
det gis poeng på blodspor har de alle tre oppnådd ulike poengsummer. De tre beste er rangert etter oppnådde poengsummer på prøvene. To
spaniels har i år oppnådd 78 poeng av 78 mulige; vinneren har klart dette to ganger samt fielden som ligger på delt 4.plass har oppnådd 78
poeng en gang.
Lydighet: Vinneren var klar, mens nummer 2 og 3 hadde oppnådd like mye poeng. Også her sier statuttene at de skal skilles ved at hunden
som på sine tre tellende resultater oppnår høyest samlet poengsum går foran.
Rallylydighet: To hunder hadde oppnådd 3 x 1 premie i eliteklasse som er maks poengsum. Også her ble det kåret en vinner ved å legge
sammen poengene de hadde på sine tre tellende resultater. Vinneren har oppnådd 2 x 200 poeng i eliteklasse som er maks oppnåelig på
denne prøven.
Agility: Her var det 5 hunder som sto likt da alle hadde feilfrie resultater i høyeste klasse. I følge statuttene teller da neste premiering til man
har kåret en vinner. 4 av hundene hadde 1 resultat på 180 poeng utover sine tre tellende resultater. Da måtte vi se på hvor mange starter med
170 poeng de 4 beste hundene hadde. To av hundene sto fremdeles likt; de har begge oppnådd til sammen 4 x 180 poeng og 8 x 170 poeng. I
samråd med klubbens leder, Kari Knutsen, er det bestemt at disse to hundene i år deler første plassen i årets agilityspaniel.
Gratulerer til årets vinnere og alle dere andre! Lykke til videre!
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