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LEJONKRONAN 
 
Lejonkronan skänktes år 1949 av kejsar Haile Selassie  
av Etiopien till dåvarande landsfogden Axel Blomér,  
charterpresident i LC Falun, för de goda tjänster han  
gjorde landet efter andra världskrigets slut. 
År 1951 överlämnade Axel Blomér den värdefulla  
trofén till svenska lionrörelsen. Trofén överlämnas  
symboliskt vid riksmötet till den svenska klubb som  
under verksamhetsåret anses ha utfört “mest aktnings 
värda aktiviteten”. 
Sveriges Lions Hedersråd, som är en sammanslutning  
av tidigare distriktsguvernörer, beslutar vilken klubb  
som skall hedras.  
 
Regler för utdelning av Lejonkronan 
1.Kvalificerad att bli föreslagen till att erhålla Lejonkronan är 
klubb, som under kalenderåret före kommande  
riksmöte utfört den mest aktningsvärda aktiviteten  
inom respektive distrikt. 
- Aktiviteten ska ha stått i samklang med Lions etik  
och syften.  



2 
 

- Aktiviteten kan ha genomförts endera av klubben själv  
eller i samverkan med andra klubbar eller organisationer, men 
skall ha initierats av föreslagen klubb, som även verksamt 
måste ha deltagit däri. 
- Unika aktiviteter bör prioriteras. 
- Den bör ha rönt uppskattning hos allmänheten.  
 
2. Ingen klubb kan själv ansöka om att få Lejon- 
kronan. Förslag på klubb att tilldelas Lejonkronan  
inges skriftligen av vederbörande distriktsguvernör  
till ordföranden i multipeldistriktets hedersråd senast den 1 mars 
före aktuellt riksmöte. Endast ett förslag får inges från varje 
distrikt. Varje distriktsguvernör bör eftersträva att lämna förslag 
på en klubb inom distriktet som bäst uppfyller kriterierna  
för Lejonkronan. Förslaget skall vara klart motiverat. 
Föreslagen klubb får inte underrättas om förslaget.  
 
3. Hedersrådets arbetsutskott bedömer därefter  
inkomna förslag och upptar högst tre av dessa som  
förslag till Hedersrådet för beslut. Arbetsutskottet skall  
motivera sina förslag. 
 
4. Beslut om vilken klubb som skall tilldelas Lejonkronan fattas 
av Hedersrådet vid sammanträde i samband med riksmötet. 
Ifrågavarande klubb meddelas därefter omgående.  
 
5. I enlighet med intentionerna från donatorn av Lejon- 
kronan skall kronan utdelas årligen till föreslagen klubb som 
uppfyller kvalifikationerna enligt punkt 1. 
 
6. Lejonkronan utdelas av Hedersrådets ordförande  
vid lämpligt högtidligt tillfälle under riksmötet. Utdelningen 
föregås av en presentation av vinnnande klubbs  
aktivitet genom vederbörande distriktsguvernör.  
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Allmänna anvisningar 
Lions kontor ansvarar för Lejonkronan. Den skall  
förvaras på betryggande plats enligt guvernörsrådets  
beslut.  
I samband med utdelningen skall den exponeras på  
väl synlig plats vid riksmötet.  
Klubb som tilldelats Lejonkronan får ett foto av kronan. 
Hedersrådets ordförande ansvarar för att detta iordningställs.  
Information om Lejonkronan skall ges i samband med  
utbildningen av vdg. Information om Lejonkronan ges  
i tidningen Lion.  
Regler och anvisningar för Lejonkronan skall tillställas  
varje arrangör av riksmötet, som har att efterleva dessa  
liksom de eventuella kompletterande anvisningar av  
Hedersrådets ordförande, med vilken samarbete bör  
ske i dessa frågor.  
Reglerna och anvisningarna har antagits av Hedersrådet i  
MD 101 Sverige vid dess sammanträde i Borlänge den 19  
maj 2000 i samband med riksmötet. 

 
Följande klubbar har hedrats med Lejonkronan: 

- 1952 LC Jönköping 
- 1953 Ingen utdelning 
- 1954 LC Hudiksvall 
- 1955 LC Eksjö 
- 1956 LC Gävle 
- 1957 Ingen utdelning 
- 1958 LC Östersund 
- 1959 LC Grästorp 
- 1960 LC Tibro 
- 1961 LC Falun 
- 1962 LC Stockholm/Brännkyrka 
- 1963 LC Stockholm/Vällingby 
- 1964 LC Partille 
- 1965 LC Kumla 
- 1966 LC Edefors 
- 1967 Ingen utdelning 
- 1968 LC Stockholm/Brännkyrka 
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- 1969 LC Borås 
- 1970 LC Olofström 
- 1971 LC Färila 
- 1972 LC Tärna 
- 1973 LC Hässjö 
- 1974 LC Karlskrona 
- 1975 LC Karlshamn 
- 1976 LC Fjällsjö 
- 1977 Ingen utdelning 

- 1978 LC Nossebro 
- 1979 LC Örsundsbro 
- 1980 LC Bjurholm 
- 1981 LC Hässjö 
- 1982 LC Bräkne-Hoby 
- 1983 LC Gagnef-Floda 
- 1984 LC Göteborg/Gathenhielm 
- 1985 LC Övertorneå 
- 1986 LC Arboga 
- 1987 LC Järna 
- 1988 LC Söderhamn 
- 1989 LC Höör 
- 1990 LC Edsbyn 
- 1991 LC Stockholm/Brännkyrka 
- 1992 LC Degerfors 
- 1993 LC Luleå 
- 1994 LC Amnehärad 
- 1995 LC Hammerdal 
- 1996 LC Älta 
- 1997 LC Älmhult 
- 1998 LC Grillby 
- 1999 Ingen utdelning 
- 2000 LC Skövde/Ryd 
- 2001 LC Nässjö 
- 2002 LC Fjugesta 
- 2003 Ingen utdelning 
- 2004 LC Klintehamn 
- 2005 LC Huskvarna 
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- 2006 LC Skara 
- 2007 LC Fjugesta 
- 2008 LC Färingsö 
- 2009 Ingen utdelning 
- 2010 LC Östersund 
- 2011 Ingen utdelning 
- 2012 LC Eskilstuna 
- 2013 Ingen utdelning 
- 2014 LC Vilhelmina 
- 2015 Ingen utdelning 
- 2016 LC Borensberg 

- 2017 LC Nossebro 
 
 


