
Statutter for Norsk Kennel Klubs 

 

OPPDRETTERPRIS 
(Prisen er innstiftet i 2001) 

 
(Vedtatt av NKKs Hovedstyre 24.01.01 med endringer vedtatt 23.01.02 og 24.02.11.) 

 
Oppdretterprisen  
Oppdretterprisen kan til dels 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. 
 
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: 

“mottakers navn (+ evt kennelnavn) 
tildeles 

 Norsk Kennel Klubs Oppdretterpris 
for utmerket arbeid for hundeavlen.” 

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 

 Ha oppdrettet 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, jakt- og 
bruksegenskaper, samt eksteriør/rasetype.  

 
Forslagsrett  
Forslag til verdige mottakere av prisen kan sendes av enkeltpersoner eller av NKKs medlemsklubber. 
Forslag sendes til Komite for Hedersbevisninger, som setter en årlig frist for innsending av forslag. 
Fristen skal bekjentgjøre for medlemsklubbene, og komiteen skal sørge for at medlemsklubbene 
orienteres om forslagsfristen. Komiteen har dessuten 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. 


