
Allround Finsk Lapphund 

Det här är en plakett/utmärkelse för Finsk Lapphund och kommer att delas ut 

av rasklubben. Plaketten är löpande och meriterna i de olika nivåerna kan 

hunden uppnå under sin livstid. Plaketten går också att ansöka om för avlidna 

hundar. 

Reglera gäller från och med den 1 januari 2018 

Allmänna regler 

• Endast officiella meriter får räknas, om inget annat framgår av reglerna. 

• Det finns 4 nivåer; brons, silver, guld och platina. 

• För samtliga 4 nivåer gäller att utländska meriter kan åberopas och det är då 

upp til lägaren att visa att dessa är likvärdiga med svenska motsvarande 

resultat. 

• Tävlingen är öppen för svenska ägare som är medlemmar i SRFL. 

• Styrelsen i SRFL godkänner eller avslår ansökningar om allroundplaketter. 

• Det är även möjligt att ansöka postumt. 

 

Brons 

Fyra grenar ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten för bronsnivå. 

• Agility 

Tre felfria lopp i klass 1 (agility- eller hoppklass) 

• Bruks 

Uppflyttad till lägre klass sök/spår/rapport 

• Freestyle 

Uppnått FD1 

• Heelwork-To-Music 

Uppnått HtM1 



• Lydnad 

1:a pris i Lydnadsklass 1 

• Mentalitet 

Genomgången MH/BPH (får avstå skott) 

• Nosework 

Godkänt doftprov Eukalyptus och två godkända resultat i NW klass 1 

• Rallylydnad 

RLDN samt två kvalificerande resultat i Fortsättningsklass 

• Utställning 

Very Good 

• Vallning 

Godkänt vallanlagstest inoff. 

• Viltspår 

Godkänd i anlagsklass 

 

Silver 

Fyra grenar ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på silvernivå alternativt tre 

meriter från silvernivå och uppnådd bronsnivå. 

• Agility 

Tre felfria lopp i klass 2 (agility- eller hoppklass) alternativt AgD 1 eller AgHD 1 

• Bruksprov Rapport/Spår/Sök 

Uppflyttad till högre klass 

• Freestyle 

Uppflyttad till klass 3 alternativt FD2 

• Heelwork-To-Music 

Uppflyttad till klass 3 alternativt HTM2 



• Lydnad 

1:a pris i Lydnadsklass 2 alternativt LD1 

• Mentalitet 

Genomgången MH med skott 1 – 3 / BPH med skott 2 – 4 

• Nosework 

Två godkända resultat i NW klass 2 

• Rallylydnad 

Uppflyttad till Mästarklass 

• Utställning 

Cert 

• Vallning 

Godkänt i traditionell stil klass 1 

• Viltspår 

Första pris i öppen klass 

 

Guld 

Tre punkter ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på guldnivå alternativt två 

meriter från guldnivå och uppnådd silvernivå. 

• Agility 

Två felfria lopp med placering bland de 5 stycken bästa ekipagen, alternativt bland de 

15 procent bästa i klass 3 (agility- eller hoppklass) alternativt AgD 2 eller AgHD 2 

• Bruksprov Rapport/Spår/Sök 

Godkänd i Elit klass 

• Freestyle 

Svenskt Freestylechampionat (SE FreeCh) 

• Heelwork-To-Music 



Svenskt Heelwork to music-championat (SE HtMCh) 

• Lydnad 

1:a pris I Lydnadsklass 3 alternativt LD2 

• Nosework 

Godkänt doftprov Lavendel och godkänt resultat i NW klass 3 

• Rallylydnad 

Rallylydnadschampionat (RallyCh) 

• Utställning 

SEuCh 

• Vallning 

Godkänt i traditionell still klass 2 

• Viltspår 

Viltspårschampionat (VCh) 

 

Platina 

Tre punkter ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på platinanivå alternativt två 

meriter från platinanivå och uppnådd guldnivå. 

• Agility 

Svenskt agilitychampion (SE AgCh) och/eller 

Svenskt agilitychampionat hopp (SE Ag(hopp)Ch) 

• Bruksprov Rapport/Spår/Sök 

Rapportprovschampionat (RpCh) eller 

Spårprovschampionat (SpCh) eller 

Sökprovschampionat (SöCh) 

• Lydnad 

Svenskt lydnadschampionat (SE LCh) 



• Utställning 

Nordisk utställningschampion (Nord UCh) alt  Nordic Show Champion (NORDIC Ch) 

• Vallning 

Godkänt i traditionell stil klass 3 

• Viltspår 

Nordisk viltspårchampion 


