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Lokale konkurranser i NSK avd. Telemark 

Statutter 

1. Årets Mestvinnende Utstillingsspaniel 

Norsk Spaniel Klub avd. Telemark  setter hvert år opp premier til Årets Utstillings Spaniel.  

Rett til og delta har alle spaniels i gruppe 8, der eier og hund har bostedsadresse i Telemark.  

Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub. Regler og poengberegning for 

konkurransen følger de til enhver tid gjeldende regler og poengberegning for avd. Telemark. 

Resultat fra inntil 3 utstillinger og fra forskjellige dommere kan medregnes. Plass 1-2-3, samt 

rasevinnere og klubbens beste veteran premieres. (Kun Høyeste premie deles ut). 

Veteraner følger samme poengtabell, men kan kun brukes i denne klassen. (Altså må den 

være påmeldt i veteran). 

2. Årets Mestvinnende Allsidighetsspaniel 

Norsk Spaniel Klub avd. Telemark setter hvert år opp premier til Årets Allsidighetsspaniel.  

Rett til å delta har alle spaniels i gruppe 8 hvor hund og eier er bosatt i Telemark. Hundens 

eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub.  Regler og poengberegning for konkurransen 

følger de til enhver tid gjeldende regler og poengberegning for avd. Telemark. Det kan 

regnes poeng fra Jakt, Blodspor, Lydighet, Agility og NBF- prøver og utstilling. Det er kun et 

resultat fra hver gren, minimum 2 og inntil 3 resultat totalt som kan medregnes. Dersom to 

eller flere hunder står på første plass med lik poengsum vil den hunden som har poeng fra 

flest grener inkludert utstilling, vinne, da denne viser størst allsidighet. Dersom det etter dette 

fortsatt er to eller flere i ledelse med lik poengsum, kåres begge/alle som delt vinner av 

allsidighetsspanielen. Plass nr. 1, 2 og 3 premieres.  

3. Årets Mestvinnende Brukshund     

Norsk Spaniel Klub avd. Telemark setter hvert år opp premier til Årets Mestvinnende 

Brukshund for resultater fra i følgende grener: Blodsporspor, lydighet, Agility, NBF- prøver.  

Regler og poengberegning for konkurransen følger de til enhver tid gjeldende regler og 

poengberegning for avd. Telemark. (Samme poengberegning som for Årets Mestvinnende 

Allsidighetsspaniel, dog uten mulighet til å hente poeng fra jaktprøver og er åpen for alle 

medlemmer.) Det er kun et resultat fra hver gren, minimum 2 og inntil 3 resultat totalt som 

kan medregnes. Plass nr. 1, 2 og 3 premieres.  

Eier må selv sende inn sine resultater, som må være oppnådd på norske prøver og 

utstillinger, til styret i Norsk Spaniel Klub avd. Telemark på eget skjema innen årets 

utgang.  Resultatene vil bli offentliggjort på  avdelingens webside. 

Avdelingsstyret sørger for poengberegningen. Protester på poengberegning må være styret i 
hende senest 2 uker etter offentliggjøring av resultatene. Styret foretar ny poengberegning 
dersom protesten medfører riktighet i henhold til disse statuttene. 
Konkurransene ble i sin tid etablert av avdelingens årsmøte, men avdelingsstyret er gitt 
mandat til å foreta justering av statutter og  poengberegninger. 


