SBJ – FBK: n Ansiomerkki säännöt
Ansioituneesta toiminnasta Suomen Beaglejärjestön, jäsenjärjestön ja Beagle
harrastuksen eteen tehdystä työstä, hallitus voi myöntää seuraavia ansiomerkkejä.

Beaglepatsas (10 cm x 10 cm)
Johtokunta voi myöntää erityisistä ansioista erittäin
ansioituneelle henkilölle.

Viiri
VIIRIÄ on pidettävä, korkealle arvostettuna. Viiri annetaan
1. järjestön uudelle puheenjohtajalle, hänen alettuaan tehtävän
2. vuosikokouksen tai ajovoittajaottelun järjestävälle
yhdistykselle (jos yhdistyksellä on viiri ennestään,
luovutetaan heille vanhan viirin jalkaan laatta)
3. ajovoittajaottelun ylituomarille.
Viirin voi myös johtokunta myöntää
4. henkilölle 50 vuotta tai enemmän täytettyään ja yli puolet
johtokunnasta kannattaa viirin luovutusta
5. vuosikokouksen ja ajovoittajaottelun pitopaikalle – kunnalle?

Jäsenyhdistysten anottavat ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki
Tämän ansiomerkin voi, YKSIMIELINEN SBJ – FBK: n hallitus myöntää henkilölle, joka
täyttää useita seuraavia ominaisuuksia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ollut SBJ – FBK: n jäsenenä, yhtäjaksoisesti vähintään 15
vuotta! ehdoton
toiminut hallituksessa ja / tai jaostoissa useita vuosia
saanut aiemmin hopea ansiomerkin. vähintään viisi vuotta
aiemmin. ehdoton
suorittanut ansiokasta jalostustyötä.
omistanut useamman beaglen, joilla osallistunut ajokokeisiin.
toiminut aktiivisesti kokeiden järjestely- ja tuomaritehtävissä.

Merkkejä tulee jakaa kohtalaisen tiukan tarkkailun seurannalla, jotta merkin arvostus
säilyy korkealla! 1-3 kpl vuosi. vain todella erikoistapauksessa useampi!

Hopeinen ansiomerkki
Tämän ansiomerkin voi, SBJ – FBK: n hallitus myöntää henkilölle joka on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ollut SBJ – FBK: n jäsenenä yhtäjaksoisesti, vähintään 8
vuotta! ehdoton
toiminut ansiokkaasti jäsenyhdistyksessä,
kenneljaostossa, tms. ehdoton
omistanut beaglen, ei välttämätön, jolla osallistunut
ajokokeisiin.
toiminut aktiivisesti koetoiminnassa.
tehnyt ansiokasta kasvatustyötä.
omaa ajokoe palkintotuomari oikeuden tai koetoimitsija
pätevyyden.

Merkit voidaan myöntää myös erikoisesta syystä: Ruotsin ja Norjan Beagle harrastajille,
jotka ovat vaikuttaneet myös meidän järjestön toimintaa. Merkki voidaan myöntää myös
ennalta arvaamattomasta suuresta teosta!
Hopeisen ja kultaisen ansiomerkki anomuksen tulee olla perillä
viimeistään 15. Tammikuuta!!!

Anomuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
Kumpaa merkkiä haetaan
Kenelle
Asianomaisen postiosoite
Yksilöidysti ansiolista, myös aikavälit mahdollisimman tarkkaan.
Esim. yhdistyksemme puheenjohtajana 1983-1990 ja ….
Yhdistyksemme perustamiseen vaikuttanut hyvin voimakkaasti.
Ollut SBJ: n koe ja koulutusjaoston jäsen 1991- edelleen
Kilpaillut perheensä omistamilla koirilla vuodesta 1985- lähtien, mm. 89-90 ja 94
ajovoittajassa,
maaottelussa 91
ja niin edelleen.
Jos hakemus ei jostakin syystä ole tuottanut tulosta, niin se on uusittava jos aiotaan
merkillä muistaa.
Asiaa SBJ: n kulta ja hopeamerkistä.
SBJ: n hallitus myöntää, harkintansa mukaan merkkisääntöihin nojautuen merkkejä
henkilöille jotka ovat tehneet pitkäaikaista – pyyteetöntä, harrastustamme edistävää, työtä

Ansioiksi katsotaan:
SBJ: n - hallituksessa toimiminen.
SBJ: n - toimikuntajäsenenä vaikuttaminen.
SBJ: n - rahastonhoitajana ja
pitkäaikaisena tilintarkastajana
pentuvälittäjänä
tai muussa aikaa ja vaivaa vaativassa tehtävässä.
toiminut lohkon- ja piirinkouluttajana
jalostusneuvojana
tms. – tehtävässä Pystynyt kouluttamaan koiransa niin hyväksi, että on päässyt
ajovoittajaan, maaotteluun tai Eurooppa Cup: iin.
SBJ: n - jäsenyhdistyksessä, aktiivinen toiminta. mm
puheenjohtaja
sihteerinä
rahastonhoitajana
aktiivisesti näyttelytoimikunnassa
koetoimikunnassa
ym, vahvasti saattamassa beaglen koe ja jalostustyötä edelleen mahdolliseksi
saadaksemme aina paremman ajavan beaglen, käyttökoiran, myöskään muoto
seikkoja unohtamatta.

Merkkiä tulee jäsenyhdistyksen anoa ansioituneelle jäsenelleen, jotta kenellekään joka on
antanut arvokkaan panoksensa, ei jää katkera mieli- miksi tuolle kun ei minulle ja asettaa
ne puoltojärjestykseen 1- jne.
Kuitenkaan kaikille ei voi luvata merkillä muistamista, koska seulan tulisi olla kohtalaisen
tiivis jotta merkkien arvostus säilyisi korkealla! Säännötkin ovat sen huomioon ottava.
Jos tulee esille joku paljon harrastuksellemme hyvää tehnyt, eikä häntä ole jäsenyhdistys
muistanut hakemuksella. Saattaa SBJ: n hallituksesta joku esittää hänelle kuuluvan merkin
ja hallitus voi myöntää sen.
Jäsen yhdistysten tulee laitaa anomus kulloisellekin palkintovastaavalle ajoissa – suoraan!
Viimeistään 15. Tammikuuta
Ei toisille johtokunnan jäsenille, koska tietojen tarkistaminen ei onnistu valmistavassa
vuosikokouksessa jossa merkit myönnetään!

