
UTMERKELSER I NORSK LAPPHUNDKLUBB 
Forslag/søknad/nominasjon om utmerkelse/merke sendes styret innen fristen for saker til årsmøtet, 

og deles evt. ut på årsmøtet. 

 

Hederstegn 

For å motta NLKs hederstegn bør følgende kriterier være oppfylt: 

 Vedkommende må ha vært aktivt medlem i klubben i minst 15 år. 

 Vedkommende må ha gjort en ekstra innsats for klubben, innehatt tillitsverv eller annet verv 

over lengre tid eller i flere perioder. 

 Tatt på seg arbeidsoppgaver av betydning for rasene og/eller klubben, som for eksempel 

utvikling av klubben eller delt kunnskap utover det allment kjente om rasenes helse, 

mentalitet, bruksområder og kulturhistorie. 

Begrepet «ekstra innsats» kan være vanskelig å definere. Men det skal være noe ekstra å motta 

hederstegnet, det skal henge høyt. Det skal ikke være slik at noen mottar det bare for å ha vært 

medlem i 15 år. Det skal være gjort en innsats som er utover det som er vanlig at man kan forvente av 

et medlem. 

Kandidater til hederstegnet foreslås av medlemmene i klubben. Styret kan ellers vurdere om en 

person har gjort seg særlig fortjent til å tildeles klubbens hederstegn med hensyn til antall år med 

aktivt medlemskap, arbeid for lapphundrasene og Norsk Lapphundklubb. 

 

Oppdrettermerket 

For å søke om NLKs oppdrettermerke må følgende kriterier være oppfylt: 

 Oppdretteren må være medlem av NLK. 

 Vært registrert som oppdretter i FCI i minst 10 år. 

 Oppdrettet minimum 10 x N UCH. 

 Stilt minst 10 oppdrettergrupper med rasen det søkes for med HP, med minst 20 forskjellige 

hunder, på offisielle utstillinger. 

Klassene må dokumenteres med arrangør, sted, dato, dommer, premiering og deltagende hunder 

med navn og registreringsnummer. Søknad sendes styret av oppdretter innen fristen. 

 

Årets lapphundeier 

For å nominere noen til «Årets lapphundeier» må følgende kriterier være oppfylt: 

 Personen må gjennom det siste året ha utmerket seg enten i utstillingsringen, i avl, i 

hundesport eller arrangementer som har kommet flere lapphundeiere til gode. 

 Personen kan ikke ha mottatt utmerkelsen året før. 

Nomineres med begrunnelse av medlemmene i klubben. Styret avgjør hvem av de nominerte som får 

utmerkelsen. 


