Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

Bæring af tegn og emblemer

Afsnit 12

Bæring af:
A
B

Ordensdekorationer.
Hæderstegn.

A: Officielle Ordensdekorationer.
Officielle ordensdekorationer (evt. clips eller roset) bør bæres ved særlige foreningsfester og soldaterjubilæer, samt ved
militære højtideligheder, fester og parader, såfremt det militære personel har anlagt dekorationer.
De kan bæres til festdragt samt på overtøj til festdragt, f.eks. ved mindehøjtideligheder og jubilarstævner.
Hæderstegn – der ikke har fået officiel status – bæres normalt ikke sammen med officielle ordensdekorationer.

B: Hæderstegn
Betegnelsen foreningshæderstegn er i det følgende anvendt som fællesbetegnelse for de af soldaterforeninger,
marineforeninger og forsvarsbroderselskaber med flere indstiftede medaljer, jubilæums- og ærestegn m.v., som bæres i bånd i
lighed med officielle ordensdekorationer, hæderstegn og medaljer.
Foreningshæderstegn bæres ved særlige foreningsarrangementer (fester, stævner, jubilæer, årsmøder m.v.), samt når det i
øvrigt bestemmes af den kompetente forsamling. De kan bæres såvel til daglig påklædning som til festdragt samt på overtøj til
festdragt (f.eks. ved mindehøjtideligheder og jubilarstævner m.m.).
Festdragt skal her forstås som gallauniform eller kjole og hvidt.
Foreningshæderstegn bæres på venstre side af brystet lige under brystlommens overkant efter et evt. foreningsemblem og på
højde med dette.
Haves flere foreningshæderstegn, anbringes de vandret og tæt ved siden af hinanden, så båndenes overkant flugter. Kan de ikke
hænge ved siden af hinanden, anbringes de således, at de dækker noget over hinanden, idet båndet til tegnet inderst til højre
skal ligge over det nærmest til venstre værende bånd.
Flere foreningshæderstegn kan for nemheds skyld anbringes på et fælles spænde med nål.
Hæderstegn – der ikke har fået officiel status – bæres normalt ikke sammen med officielle ordensdekorationer.

Placering og rækkefølge
Foreningshæderstegn placeres i rækkefølge fra venstre: A, B, C
A:
Flyvevåbnets Soldaterforenings Hæderstegn.
B:
Andre nationale foreningers hæderstegn i rækkefølgen: Landsforeninger – Lokalforeninger.
C:
Udenlandske tegn.

Indbydelser
Det bør altid anføres, om foreningshæderstegn eller officielle dekorationer skal anlægges.

Begravelser – Bisættelser
Den afdødes officielle dekorationer og eventuelt også foreningshæderstegn kan anbringes på en fløjlspude på kistens fodende.
Med hensyn til officielle dekorationer henledes opmærksomheden på regler for de enkelte dekorationer
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