Regler för Allround bearded collie
Gäller fr.o.m. 2017‐01‐01.
Allmänna regler:
− Endast officiella meriter får räknas, undantaget vallningen gällande VA i SBC:s regi
godkänt före år 2007 samt meriter i started‐ respektive intermediateklassen.
− För samtliga tre nivåer gäller att utländska meriter kan åberopas. Det är upp till
ägaren att påvisa att dessa är i paritet med de ovan nämnda nivåerna.
− Hundägaren måste vara medlem i SBC och bosatt i Sverige.
− Meriter från minst tre olika grenar.
− Minst en merit måste vara erhållen under ansökningsåret eller de två närmast
föregående åren.
− Hunden kan endast erhålla en plakett i varje valör.
− Aktivitetssektionen godkänner eller avslår ansökningar om allroundplaketter.
För att erhålla Bronsplakett krävs 4 poäng i minst tre olika grenar.
För att erhålla Silverplakett krävs 10 poäng i minst tre olika grenar.
För att erhålla Guldplakett krävs 16 poäng i minst tre olika grenar.
Nivå 1 ger 1 poäng.
Agility: Ett felfritt lopp i klass I (agility‐ eller hoppklass)
Bruks: Uppflyttad till lägre klass
Freestyle: Uppflyttad till klass II (freestyle/heelwork to music)
Hälsa: Känd HD‐status
Lydnad: Uppflyttningspoäng i startklass (första pris i klass I före år 2017)
Mentalitet: Genomgången MH/BPH (får avstå skott)
Nosework: Godkänd NW1
Rallylydnad: Kvalificerande resultat i nybörjarklass
Utställning: Excellent i kvalité
Vallning: Godkänt vallanlagsprov
Viltspår: Godkänd i anlagsklass
Nivå 2 ger 2 poäng.
Agility: Ett felfritt lopp i klass II (agility‐ eller hoppklass)
Bruks: Godkänd i högre klass
Freestyle: Uppflyttad till klass III (freestyle/heelwork to music)
Lydnad: Lägst ett andra pris i lydnadsklass 2 (klass III före år 2017)
Nosework: Godkänd NW2
Rallylydnad: Kvalificerande resultat i avancerad klass
Utställning: Ett CK
Vallning: Minst 60 % av totalpoängen i startedklassen (AKC) samt minst 50 % av varje
moments maxpoäng
Viltspår: Ett första pris i öppen klass

Nivå 3 ger 3 poäng.
Agility: Ett felfritt lopp i klass III (agility‐ eller hoppklass)
Bruks: Godkänd i elitklass
Freestyle: Ett cert (freestyle/heelwork to music)
Lydnad: Lägst ett andra pris i lydnadsklass 3 (elitklass före år 2017)
Nosework: Godkänd NW3
Rallylydnad: Ett cert
Vallning: Minst 60 % av totalpoängen i intermediateklassen (AKC) samt minst 50 % av varje
moments maxpoäng eller godkänd vallhund (GVP)
Vid uppnådd merit i nivå 2 erhålls även poängen för nivå 1 i samma gren.
Vid uppnådd merit i nivå 3 erhålls även poängen för nivå 1 och 2 i samma gren.
Exempel:
Ett andra pris i lydnadsklass 3 (elitklass före år 2017) ger 6 poäng (3 poäng från nivå 3, 2
poäng från nivå 2 och 1 poäng från nivå 1). Har man dessutom ett felfritt lopp i agility klass II
som ger 3 poäng (2 poäng från nivå 2 och 1 poäng från nivå 1) och en merit från nivå 1
erhåller man 10 poäng som kvalificerar till en brons‐ och en silverplakett.

