
Direktiv	  för	  den	  som	  ska	  dubba	  en	  Lions-‐riddare	  
	  
Inbjudan	  åt	  dubbaren	  bör	  framföras	  i	  god	  tid	  så	  han/hon	  har	  tid	  att	  förbereda	  sig	  för	  uppdraget.	  Dubbaren	  
skall	  bekanta	  sig	  i	  direktivet	  ordentligt	  på	  förhand	  	  
	  
Dubbningen	  sker	  i	  första	  hand	  vid	  klubbens	  festliga	  tillfälle	  t.ex.	  årsfest,	  årsmöte	  eller	  periodens	  
slutevenemang.	  Undantagsvis	  kan	  dubbningen	  också	  ske	  vid	  distriktens	  passande	  tillfälle	  t.ex.	  årsmöte	  
eller	  riddarevenemang.	  Den	  som	  dubbar	  kan	  endast	  vara	  en	  annan	  riddare.	  
Det	  är	  önskvärt	  att	  den	  blivande	  riddaren	  inte	  vet	  om	  dubbningen	  på	  förhand.	  Dubbaren	  skall	  bekanta	  sig	  
med	  den	  blivande	  riddarens	  lionsverksamhet	  och	  –förtjänster.	  Han/hon	  försäkrar	  sig	  om	  att	  behövda	  
utrustning	  och	  tillbehör	  liksom	  pall	  eller	  dyna,	  svärd,	  inramat	  medlemscertifikat,	  märken	  samt	  blommor	  
åt	  makan/maken	  är	  införskaffade.	  	  
	  
Dubbningsceremonin	  
	  
Tillfällets	  ordförande	  kallar	  fram	  dubbaren	  för	  att	  börja	  ceremonin.	  Dubbaren	  säger	  följande:	  Bästa	  gäster,	  
ärade	  deltagare	  eller	  bästa	  lions,	  makar/maker	  och	  följeslagare,	  nu	  följer	  den	  festligaste	  delen	  av	  detta	  
tillfälle/denna	  fest.	  Därför	  ber	  jag	  er	  följa	  evenemanget	  med	  värdighet.	  Jag	  har	  fått	  fullmakt	  	  
att	  framföra	  denna	  betydelsefulla	  akt	  vilket	  jag	  är	  mycket	  glad	  och	  stolt	  över.	  Ni	  är	  alla	  vittnen	  till	  
evenemanget,	  men	  på	  grund	  av	  evenemangets	  värdighet	  ber	  jag	  som	  nära	  vittnen	  _____________	  och	  
_______________.	  Jag	  ber	  er	  vänligen	  komma	  fram.	  (Ena	  vittnet	  får	  hålla	  det	  inramade	  certifikatet	  och	  den	  
andra	  riddarens	  förtjänsttecken,	  fest-‐	  och	  vardagsmärken	  samt	  makans/makens	  märke).	  
	  
Innan	  berättandet	  av	  namnet	  på	  den	  blivande	  riddaren	  och	  hans/hennes	  framkallande	  presenterar	  
dubbaren	  kort	  hans/hennes	  lionsförtjänster	  och	  –karriär.	  Därefter	  kallar	  han/hon	  fram	  den	  blivande	  
riddaren	  med	  makan/maken	  och	  fortsätter	  presentera	  lionsförtjänster	  och	  samhälls-‐verksamhet	  till	  
exempel	  enligt	  följande:	  Bästa	  lion	  ________,	  din	  klubb	  har	  lagt	  märke	  till	  din	  verksamhet	  som	  lion.	  Du	  är	  
chartermedlem/100	  %	  lion	  och	  blivit	  intagen	  i	  klubben	  år	  ____/.	  Du	  har	  varit	  president	  under	  
perioden________/	  du	  har	  varit	  sekreterare	  i	  klubben	  samt	  också	  haft	  andra	  uppgifter	  i	  klubben/osv.	  Din	  
verksamhet	  har	  också	  sträckt	  sig	  utanför	  klubben,	  på	  disktrikts/	  förbundsnivå	  (kort	  nämnande	  av	  
uppgifterna).	  Du	  har	  aktivt	  deltagit	  i	  verksamheten	  i	  din	  klubb	  och	  mottagit	  åt	  dig	  erbjudna	  uppgifter	  med	  
en	  verklig	  lejonanda.	  Du	  har	  uppfört	  dig	  som	  en	  äkta	  lion	  och	  inspirerat	  de	  andra	  lejonen	  med	  ditt	  
exempel.	  Din	  maka/make	  har	  berömligt	  gett	  sitt	  stöd	  åt	  din	  verksamhet.	  På	  grund	  av	  detta	  har	  styrelsen	  i	  
din	  klubb	  gjort	  ett	  enhälligt	  beslut	  att	  söka	  dig	  medlemskap	  i	  Arne	  Ritari	  –gillet.	  	  Arne	  Ritari	  –	  
stiftelsens	  styrelse	  har	  behandlat	  ansökan,	  undersökt	  din	  bakgrund,	  bekantat	  sig	  med	  ditt	  arbete	  och	  
beslutat	  att	  godkänna	  ansökan	  av	  din	  klubb.	  
	  
Ärade	  närvarande,	  jag	  ber	  er	  nu	  respektera	  följande	  handling	  genom	  att	  stiga	  upp.	  Jag	  ber	  dig	  
lion__________	  lägga	  ena	  knäet	  på	  pallen/dynan	  och	  mottaga	  titeln	  Lionsriddare.	  (Vittnet	  räcker	  svärdet	  åt	  
dubbaren).	  Med	  fullmakt	  av	  Arne	  Ritari	  –	  stiftelsen	  och	  vid	  närvarande	  av	  dessa	  vittnen	  har	  jag	  den	  äran	  
att	  med	  dessa	  svärdslag	  (först	  svärdets	  flatsida	  på	  den	  vänstra	  axeln,	  alltså	  hjärtats	  sida,	  sedan	  på	  den	  
högra	  och	  ännu	  en	  gång	  på	  den	  vänstra	  axeln)	  dubba	  dig	  Lions-‐riddare	  och	  medlem	  nummer____	  i	  Arne	  
Ritari	  -‐gillet.	  
	  
Nu	  kan	  du	  stiga	  upp	  och	  vara	  stolt	  över	  din	  nya	  benämning.	  (Svärdet	  ges	  tillbaka	  åt	  vittnet.)	  Vi	  tror,	  att	  du	  i	  
fortsättningen	  följer	  ditt	  hjärta	  och	  hjälper	  till	  där	  hjälp	  behövs	  som	  mest.	  Till	  dig	  överlämnas	  nu	  som	  
bevis	  medlemscertifikat,	  förtjänsttecken	  samt	  fest-‐	  och	  vardagsmärken.	  (Dubbaren	  fäster	  förtjänsttecknet	  
på	  den	  nya	  riddarens	  kavajuppslag	  och	  gratulerar	  honom.	  Vittnet	  fäster	  makans/makens	  märke	  på	  
makans/makens	  motsvarande	  plats	  och	  ger	  henne/honom	  blommor.	  Dubbaren	  eller	  det	  andra	  vittnet	  ger	  



riddaren	  det	  inramade	  certifikatet	  samt	  fest-‐	  och	  vardagsmärken).	  Ceremonin	  avslutar	  med	  den	  nya	  
riddarens	  tacktal	  samt	  lyckönskningar	  och	  fotografering.	  
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