
Vandringspris till Bästa Allroundcollie 
Inom Östra Lokalområdet 

 
Priset skänkt av Östra LO till minne av Kicki Anerland. 
 
Priset är ständigt vandrande inom SCK Östra LO. 
 
För att tävla om vandringspriset krävs minst ett resultat från utställning samt 
ett resultat från något av alternativen Bruksprov eller Lydnadsprov. 
 
Hunden skall vara ögonspeglad med känt resultat samt höftledsröntgad utan 
anmärkning (A eller B). 
 
Hunden skall ha godkänt karaktärsprov eller vara MH-beskriven med kryss i 
ruta 1, 2 eller 3 på moment 10 (skott). 
 
Kvalificeringsåret är från 1 november – 31 oktober. Ansökan görs snarast 
efter kvalificeringsårets slut dock skall ansökan vara SCK Östra LO tillhanda 
senast 5 november, kopia på resultaten samt K-test/MH-beskrivning skall 
bifogas ansökan. 
 
Resultat från varje gren vid svenska officiella utställningar, bruksprov och 
lydnadsprov under säsongen 1 november – 31 oktober får räknas, dock max 
fem (5) resultat från utställning, fem (5) resultat från lydnad och fem (5) 
resultat från bruks får inräknas enligt nedan angivna poängskalor. 
 
Priset utdelas till den hund som erhåller högst sammanlagd poängsumma. 
Vid lika poängtal skall innehavet efter överenskommelse delas under året. 
Vid varje enskilt tävlingstillfälle gäller endast den högsta poängberäknande 
meriten. 
 
Med vandringspriset medföljer en pärm där hunden, hundens föräldrar, 
förare/ägare och uppfödare inskrives samt foto av hunden. Vid lika poäng 
skall samtliga hundar införas i pärmen. 
 



 

Poängskalor 
 

Bruksprov 
Akl godk   1 p 
Akl uppfl   2 p 
Lkl godk   2 p 
Lkl uppfl   4 p 
Hkl godk   4 p 
Hkl uppfl   6 p 
Ekl godk   6 p 
Ekl certp   8 p 
Ekl cert   10 p 
 

Lydnadsprov 
Lydn kl I  2:a pris 1 p 
Lydn kl I  1:a pris 2 p 
Lydn kl II  2:a pris 2 p 
Lydn kl II  1:a pris 4 p 
Lydn kl III  2:a pris 4 p 
Lydn kl III  1:a pris 6 p 
Lydn kl Elit  2:a pris 6 p 
Lydn kl Elit  1:a pris 8 p 
 

Utställning 
2:a pris kvalitet  1 p 
1:a pris kvalitet  2 p 
HP   3 p 
CK   4 p 
Cert   5 p 
BIM   6 p 
R-Cacib   6 p 
BIR   8 p 
Cacib   8 p 
BIG   9 p 
BIS   10 p 


