
Regler för Allroundbeardisen 
Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

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. 

− MH med betyg 1-3 på skotten eller BPH med betyg 2-4 på skotten får användas 
till BÅDE brons- och silvernivån. 

− För samtliga tre nivåer gäller att utländska meriter kan åberopas och det är då 
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.  
− Aktivitetskommittén godkänner eller avslår ansökningar om allroundplaketter. 

 

Brons 

Agility: Ett felfritt lopp i klass I (agility- eller hoppklass) 
Bruks: Uppflyttad till lägre klass 
Freestyle: Uppflyttad till klass II (freestyle/HTM) 
Lydnad: Ett första pris i lydnadsklass I 
Mentalitet: Genomgången MH/BPH (får avstå skottet) 
Rallylydnad: Kvalificerande resultat i nybörjarklass 
Tjänsthund/patrull: Godkänt inträdesprov för Patrullhundsutbildning 
Tjänsthund/räddning: Godkänt inträdesprov 
Utställning: 1:a pris i kvalité eller excellent i kvalité 
Vallning: Godkänt vallanlagstest i SBC:s regi 
Viltspår: Godkänd i anlagsklass 

Tre av dessa skall uppnås för att erhålla allroundplaketten i brons. 

 

Silver 

Agility: Ett felfritt lopp i klass II (agility- eller hoppklass) 
Bruks: Godkänd i högre klass 
Freestyle: Uppflyttad till klass III (freestyle/HTM)  
Lydnad: Lägst andra pris i lydnadsklass III 
Mentalitet: Genomgången MH med skott 1-3/BPH med skott 2-4 
Rallylydnad: Kvalificerande resultat i avancerad klass 
Tjänsthund/patrull: Godkänt Certifikatprov Patrullhund 
Tjänsthund/räddning: Godkänt slutprov för räddningshund (cert) 
Utställning: CK 
Vallning: Minst 60% av totalpoängen i startedklassen (AKC) samt minst 50% av varje 



moments maxpoäng 
Viltspår: Lägst tredje pris i öppen klass 

Tre av dessa skall uppnås för att erhålla allroundplaketten i silver.  

Alternativt kan en av dessa tre meriter ersättas med sex meriter för bronsnivån 
(inklusive de som hunden redan har tillgodoräknat sig för att meritera sig för 
bronsplaketten). 

 

Guld  

Agility: Ett felfritt lopp med placering bland de 5 stycken bästa ekipagen, alternativt 
bland de 15 procent bästa i klass III (agility- eller hoppklass) 
Bruks: Godkänd i elitklass 
Freestyle: Ett cert (freestyle/HTM) 
Lydnad: Ett första pris i elitklass 
Mentalitet: Inga meritkrav angående mentalitet 
Rallylydnad: Kvalificerande resultat i mästarklass 
Tjänsthund/patrull: Genomfört minst en KFÖ som Patrullhundsekipage eller Deltagit i 
Distriktsmästerskap, Patrullhund, med godkända SM-kvalpoäng.  
Tjänsthund/räddning: kvalificerad till SM 
Utställning: Ett cert 
Vallning: Godkänd vallhund (GVP) eller genomfört mästarklassen på SBC:s  
vallningsmästerskap med minst 80 procent av poängen i behåll 
Viltspår: Ett första pris i öppen klass 

Tre av dessa skall uppnås för att erhålla allroundplaketten i guld. 

Alternativt kan en av dessa tre meriter ersättas med tolv meriter från brons- och/eller 
silvernivån (inklusive de som hunden redan har tillgodoräknat sig för att meritera sig 
för brons-/silverplaketten). 


