
Vedtatt av Hovedstyret 26.11.2017. Revidert og i kraft 22.02.2018.  1 

Hederstegn i Norske Redningshunder 

Hundeførermerket: 
Hundeførermerket i bronse, sølv og gull. 

Norske Redningshunders hundeførermerke er innstiftet som en påskjønnelse for aktiv positiv tjeneste 
som hundefører i beredskap for den Norske redningstjenesten. 
Utdeles etter henholdsvis 10, 15 og 20 år på beredskapslista. (godkjent) 
Her regnes det året ekvipasjen godkjenner som første året og det året hunden går av listen som siste 
året.  
Hundeførermerket blir delt ut av administrasjonen i januar året etter det 10, 15 evt 20 året er oppnådd, 
til distriktet som besørger utdeling til Hundefører. 

Distriktsmerket: 
Norske Redningshunders distriktsmerket er innstiftet for at distriktet kan ha mulighet til å sette ekstra 
pris på medlemmer som har gjort en særskilt innsats i distriktet. Distriktsmerket sendes ut av 
administrasjonen etter søknad fra distriktsstyret. Ingen spesielle krav ut over at det er en innsats som er 
spesiell, det skal skrives begrunnet søknad til administrasjonen, evt. avslag kan bringes inn for 
Hovedstyret til ny vurdering. 
Distriktsmerket kan ikke tildeles medlem som det i løpet av de siste fem årene har vært fattet 
disiplinærvedtak mot etter Norske Redningshunders vedtekter § 50  
Medlemmer tildeles Norske Redningshunders distriktsmerke, som er organisasjonens logo i emalje, 
merket utdeles sammen med diplom. 

Søknad fylles ut digitalt her 

Innsatsnålen: 
Norske Redningshunders Innsatsnål er innstiftet som en påskjønnelse for betydningsfull, langvarig og 
aktiv positiv innsats utover det man normalt kan forvente i Norske Redningshunder.  
Tildelingskriteriene er at denne innsatsen har vært av en varighet på minimum ti år, som aktiv tillitsvalgt 
i organisasjonen innenfor utvalg, instruktør, beredskap, styremedlem, kurs- og prøve-leder. 
Innsatsnålen kan etter spesiell søknad tildeles særskilt innsats utenfor disse områdene nevnt over. 
Innsatsnålen kan ikke tildeles medlem som det i løpet av de siste fem årene har vært fattet 
disiplinærvedtak mot etter Norske Redningshunders vedtekter § 50.  
Hovedstyret tildeler innsatsnålen etter søknad fra enkeltmedlemmer, lokale lag og 
distriktsorganisasjoner.  
Administrasjonen sender søknaden til lokallag/distrikt for uttalelse. Deretter sendes søknaden til 
Hovedstyret med en innstilling.  
Frist er tre uker før neste hovedstyremøte.  
Medlemmer tildeles Norske Redningshunders Innsatsnål i sølv, som er organisasjonens logo i sølv 
merket med innsatsnål.  
Innsatsnålen utdeles sammen med diplom 

Søknad fylles ut digitalt her 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UMEQ3UlRBRFZMQlAxVktLQzdBVkRCWTJERy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UM0gyV0FVWVYwMFlJV0JCU1JYODJGVkJaVy4u
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Æresmedlemskap: 
Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse innen Norske Redningshunder.  
Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende 
betydning for Norske Redningshunder.  
Æresmedlemskap gis i utgangspunktet til medlemmer som gjennom sitt engasjement har tilført 
landsdekkende forbedringer i Norske Redningshunder.  
Som æresmedlem kan også utnevnes personer som på annen måte spesielt har utmerket seg ved arbeid 
i Norske Redningshunders ånd. 
Som æresmedlem kan ikke utnevnes medlem som det i løpet av de siste fem årene har vært fattet 
disiplinærvedtak mot etter Norske Redningshunders vedtekter § 50.  

Representantskapsmøtet utnevner æresmedlemmer etter forslag fra enkeltmedlemmer, lokale lag, 
distriktsorganisasjoner eller Hovedstyret. Forslaget skal begrunnes og følge organisatorisk vei med 
innstilling frem til Representantskapsmøtet.  
Det kan maksimalt deles ut ett æresmedlemskap pr år, dvs Hovedstyret kan maksimalt innstille to 
æresmedlemmer til representantskapsmøtet, dersom det er flere kandidater som fyller kravene skal HS 
velge ut de to som kommer øverst på listen, de andre skal tas med sammen med eventuelle nye 
kandidater til neste representantskapsmøte 
Æresmedlemmer kan innvoteres på Representantskapsmøtet med 2/3 flertall der Hovedstyret fremmer 
forslag. Det voteres uten debatt.  
Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.  
Æresmedlemmer tildeles Norske Redningshunders gullmerke, som er organisasjonens logo i gull merket 
med æresmedlem.  
Gullmerket utdeles sammen med diplom. 

Søknad fylles ut digitalt her 

Linker til søknad (krever innlogging i Office365): 
Distriktsmerket 
Innsatsnål 
Æresmedlemsskap 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UMEQ3UlRBRFZMQlAxVktLQzdBVkRCWTJERy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UM0gyV0FVWVYwMFlJV0JCU1JYODJGVkJaVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UQVg0MkpKRDYyMVg0UU81MkdUQ1BMWkVGMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohUzD8byA7bglKtnfeg_kR5f1UQVg0MkpKRDYyMVg0UU81MkdUQ1BMWkVGMy4u

