
Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n ansiomerkkisäännöt

1§ Yleistä
Näiden sääntöjen mukaan Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n, jäljempänä yhdistys, kiitoksena ja 
huomionosoituksena ansiokkaasta työstä yhdistyksen toiminnan hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta 
osallistumisesta yhdistyksen keskeisissä tehtävissä voidaan yksityiselle henkilölle Suomessa tai ulkomailla 
myöntää ja luovuttaa Pronssinen Ridge, Hopeinen Ridge tai Kultainen Ridge.   
 
Ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Näistä säännöistä ja niiden muuttamisesta 
päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen ansiomerkkejä voidaan myöntää ainoastaan kenneltoiminnassa 
nuhteettomalle henkilölle. Kennelliiton kurinpitorangaistukset estävät poikkeuksetta ansiomerkin 
myöntämisen.

2§ Pronssinen Ridge
Pronssinen Ridge voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisölle. Merkki myönnetään 
pääsääntöisesti ansiokkaasta toiminnasta rhodesiankoirien tai yhdistyksen eteen tehdystä työstä. 

Pronssinen Ridge voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 5 viimeisen vuoden ajan on ollut yhdistyksen 
jäsen.

3§ Hopeinen Ridge
Hopeinen Ridge voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään 
pääsääntöisesti ansiokkaasta toiminnasta rhodesiankoirien tai yhdistyksen eteen.

Hopeinen Ridge voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 10 viimeisen vuoden ajan on ollut yhdistyksen 
jäsen, ja jolle on jo aiemmin myönnetty Pronssinen Ridge. Hopeinen Ridgen saaja on merkittävällä tavalla 
osallistunut yhdistyksen toimintaan tai toiminnallaan merkittävästi edistänyt rhodesiankoirien hyvinvointia, 
terveyttä tai tulevaisuutta. 

4§ Kultainen Ridge
Kultainen Ridge voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään 
poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta rhodesiankoirien tai yhdistyksen eteen.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut 
yhdistyksen jäsen, ja jolle on jo aiemmin myönnetty Hopeinen Ridge.

Kultainen Ridge voidaan myöntää henkilölle, joka poikkeuksellisen merkittävällä tavalla on edistänyt 
yhdistyksen toimintaa tai rhodesiankoirien hyvinvointia, terveyttä tai tulevaisuutta.  

5§ Kuparinen Ridge

Kuparinen Ridge voidaan myöntää henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle. Merkki voidaan myöntää henkilölle 
tai taholle, joka on poikkeuksellisen merkittävällä tavalla tai aktiivisesti tukenut yhdistyksen toimintaa tai 
esimerkiksi edistänyt rhodesiankoiran harrastusmahdollisuuksia tai terveyttä. Yhdistyksen hallitus voi päättää 
Kuparisen Ridgen myöntämisestä myös muin perustein. 

6§ Esitykset
Esityksiä ansiomerkin myöntämiseksi voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen 
on liitettävä ehdokkaan varmennettu ansioluettelo. Esitykset on toimitettava yhdistyksen hallitukselle 
tammikuun loppuun mennessä. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti yhdistyksen kokouksissa, vuosijuhlassa 
tai muussa merkittävässä tapahtumassa. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen on liitettävä selvitys ehdokkaan 
tekemästä toimenpiteestä, työstä tai yhdistyksen toiminnan tukemisesta. Ensimmäiset juhlavuoden 2018 
ansiomerkit päättää yhdistyksen hallitus suoraan ilman em. anomismenettelyä.

7§ Luettelo
Yhdistyksen sihteeri pitää luetteloa kaikista näiden sääntöjen mukaan myönnetyistä ansiomerkeistä. 
Myönnetyt ansiomerkit julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä sekä kotisivuilla.  
 
Säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa yhdistyksen hallituksen yksimielisellä 
päätöksellä. Ansiomerkit luovutetaan saajalleen pääsääntöisesti merkittävässä rotuun liittyvässä 
tilaisuudessa. Painavin perustein tästä voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä poiketa. 


