Mandat
FOR NORSK KENNEL KLUBS
Komité for hedersbevisninger

Komitéen er Hovedstyrets rådgivende organ for tildeling av hederstegn. Komitéen rapporterer til
HS.
Komitéens adresse
Norsk Kennel Klub, Pb 163 - Bryn, 0611 Oslo
Oppnevning
Komitéen oppnevnes av NKKs Hovedstyre (HS), normalt for 2 år av gangen. HS oppnevner komitéen
på fritt grunnlag.
Komitéen består av minimum tre medlemmer og bør sammensettes av personer/medlemmer med
naturlig bred kontaktflate og som representerer ulike miljøer.
Konstituering
HS oppnevner komitéens leder, utover dette konstituerer komitéen seg selv.
Komitéens leder skal
 være kontaktpersonen for komitéen.
 innkalle til møter/telefonmøter.
 ha ansvar for årsrapport.
 ha ansvar for komitéens arbeidsrutiner.
Arbeidsområder/Oppgaver
 Fortolkning av retningslinjer.
 Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for tildeling av
- Sølvmerket
- Gullmerket
- Oppdretterprisen
 Behandling av forslag fra HS, klubber og medlemmer.
 På eget initiativ foreslå for HS tildelinger av hederstegn. Raseklubbens vurdering av kandidaten
skal innhentes av komiteen.
 Klubber og forbund kan nominere kandidater til priser i NKK.
Frist for tildeling
Komiteen skal komme med innstilling innen 15. august hvert år.
Myndighet
Komitéen er innstillende for HS.
Samarbeid
Komitéen samarbeider med øvrige NKK fagkomitéer i saker der dette er naturlig.

Arbeidsrutiner
Komitéen skal:
 føre saksbehandlingsprotokoll.
 NKKs administrasjon arkiverer tildelinger.
fremlegge en årsrapport pr. kalenderår senest innen 31. januar påfølgende år.

Økonomi
Medlemmer i NKKs fagkomitéer arbeider under følgende betingelser:
 Det gis ikke møtehonorarer.
 Nødvendige reise-/matutgifter dekkes etter regning.
 Nødvendige telefonkostnader dekkes etter regning.
Fagkomitéen skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for møter/annet
som påfører NKK kostnader.

Taushetsplikt
Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til utenforstående.

Inhabilitet
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak har denne anledning til å fratre i den enkelte
sak. Settemedlem kan oppnevnes av HS.

Mandatet er vedtatt av Norsk Kennel Klub, Hovedstyret
21.juni 2017

RETNINGSLINJER
for tildeling av Norsk Kennel Klubs Sølv- og Gullmerke
vedtatt av Hovedstyret 24.02.11,
21.06.2017

Sølvmerke
For verdifull personlig innsats for NKKs og hundesaken i minst 15 år.
Ringsekretær-, dommer- og instruktør-innsats kan kvalifisere for Sølvmerket. Vider kan stor innsats i
kursvirksomhet, personlige egenskaper som eksponerer hundesaken på en god måte og vil være et
positivt forbilde for hundesporten, være kvalifiserende for tildeling av merket.
Kan også tildeles for utpreget innsats i arbeid for hele NKK-organisasjonen til fellesskapets beste og
til hundesaken.
Merket kan i særlige tilfeller tildeles en person post mortem.
Merket bør utdeles der det får mest mulig oppmerksomhet gjerne på arrangementer som er naturlig
for vedkommende aktivitetsområde.
Innstilling til Sølvmerket
Komite for Hedersbevisningers forslag til tildeling skal være enstemmig.
Komiteen sender sitt forslag med begrunnelse til Hovedstyret, som bekrefter tildelingen.

Gullmerke

For fremragende personlig innsats for NKKs og hundesaken minimum 20 år.
Merket tildeles for allsidig innsats for hunden og hundesaken. Innsats som dommerfunksjon, arbeid
av kynologiske art samt forskning, kan også være kvalifiserende for Gullmerket. Videre kan utpreget
innsats for organisasjonens virke, og for hundesaken også i samfunnet være kvalifiserende.
Merket kan i særlige tilfeller tildeles en person post mortem.
Merket bør utdeles der det får mest mulig oppmerksomhet, gjerne på RS, Dogs4All, eller annet større
arrangement
Innstilling til Gullmerket
Komite for Hedersbevisningers forslag til tildeling skal være enstemmig.
Komiteen sender sitt forslag med begrunnelse til Hovedstyret, som bekrefter tildelingen.

Statutter for Norsk Kennel Klubs

OPPDRETTERPRIS
(Prisen er innstiftet i 2001)
(Vedtatt av NKKs Hovedstyre 24.01.01 med endringer vedtatt 23.01.02 , 24.02.11,
21.06.2017)

Oppdretterprisen
Oppdretterprisen kan tildeles person som kan vise til eget oppdrett av rasehunder med fremragende
kvalitet. Oppdrettet skal i sin bredde være preget av hunder som viser oppdretterens evne til et
suksessfullt oppdrett av hunder med meget høy kvalitet – alt tatt i betraktning rasens eksteriør og
bruksegenskaper.
Prisen er personlig og er NKKs høyeste utmerkelse for oppdrett av rasehunder.
Tildeling
NKKs Hovedstyre tildeler prisen etter innstilling fra Komite for Hedersbevisninger.
Prisen
Prisen består av NKKs emblemhund på tresokkel.
Mottakerens navn graveres i sokkelen, sammen med evt kennelnavn. Tekst som inngraveres er:
«Norsk Kennel Klubs Oppdretterpris
tildeles
NAVN PÅ MOTTAKER
KENNELNAVN»
Statutter
 Prisen kan tildeles oppdretter som i minimum 15 år har arbeidet med egen rase i tråd
med NKKs formål.
 Oppdretteren skal fremdeles være aktiv som oppdretter
 Ha eget kennelnavn
 Kan vise til flere generasjoner av eget oppdrett som har hatt stor betydning for rasen og
andre oppdrettere nasjonalt og gjerne internasjonalt.
 Det skal foretas en helhetlig vurdering av oppdrettets kvalitet basert på helse, jaktog bruksegenskaper, samt eksteriør/rasetype.
 Mottaker av prisen skal ha et uklanderlig hundehold og et oppdrett på et høyt etisk
nivå.
Forslagsrett
Forslag til verdige mottakere av prisen kan nomineres av enkeltpersoner eller av NKKs
medlemsklubber. Forslag sendes til Komite for Hedersbevisninger.
Komiteen har ansvar for å være aktive i forhold til å finne egnede kandidater.
Innstilling til prisen
Komite for Hedersbevisningers forslag til tildeling skal være enstemmig.
Komiteen sender sitt forslag med begrunnelse til Hovedstyret, som bekrefter tildelingen.

Prisutdeling
Oppdretterprisen skal utdeles i høytidelige former, gjerne i forbindelse med arrangement eller
finaleringen ved NKKs siste utstilling for året.
Fravikelse
NKKs Hovedstyre kan i særskilte tilfeller fravike statuttene.

