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Bilag til HMD ADST skr. 086 af 2013-05-21 

Opstilling af faner, fanekommandoer, soldaterforeninger m.fl. ved officielle 

modtagelser af H.M. Dronningen eller øvrige medlemmer af den kongelige familie 
 

1. Retningslinjer 

Nedenstående retningslinjer for opstilling af faner, fanekommandoer, Soldater og Marineforeninger med flere tages i 

anvendelse i forbindelse med byers modtagelse af H.M. Dronningen eller medlemmer af den kongelige familie. 

 

1.1 Retningslinjerne er gældende også i de tilfælde, hvor H.M. Dronningen lader sig repræsentere af andre medlemmer af 

Den Kongelige Familie, eller hvor medlemmer af Den Kongelige Familie ankommer alene. 

 

2. Opstilling af militære enheder og soldaterforeninger m.fl. 

 

2.1 Kongelig indviet fane 

Ved modtagelse af H.M. Dronningen indgår normalt en kongelig indviet fane fra den nærliggende 

Garnison/Flådestation/Flyvestation, tillige med et fanekommando (faneløjtnant, fanebærer og normalt (5) menige, samt et 

kommando bestående af – normalt 12 menige. Denne fane m/kommando opstilles altid på højre fløj/tættest på 

landgangen/ankomststed/trappen på to gelleder, efter højde. 

Forefindes der ikke en kongelig indviet fane – som beskrevet ovenfor – indgår Totalforsvarsregionens Kongelig indviet fane i 

stedet. 

 

2.1.1. Fanen fældes ved Kongesangen og når H.M. Dronningen inspicerer, jf. eksercerreglement for Hæren. 

 

2.2. Øvrige Faner og foreninger, generelt 

Militære enheder og Soldaterforeninger og øvrige foreninger træder an efter anvisning af den stedlige repræsentant for 

Totalforsvarsregionen, efter retningslinjer beskrevet i pkt. 4. 

 

Hver myndighed /forening kan stille med en fane (fanebærer og fanehjælper) og indtil (6) indtrådte på to geledder. 

 

Der fældes ikke fane når HMD (medlemmer af den kongelige familie) passerer øvrige faner og kommandoer. 

 

Indøvelsen af ”eksercitsen” forestås af Totalforsvarsregionen og følger eksercerreglementet for Hæren. (Forefindes ved 

Totalregionen/militære tjenestesteder). 

 

2.3. Opstilling af faner alene 

Når foreninger alene er repræsenteret ved disses faner, er opstillingen som angivet ved pkt. 2.2. og pkt. 4 
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4. Modtagelse af H.M. Dronningen 

 

4.1 Ankomst af landevej/jernbane. 

Når H.M. Dronningen ankommer med bil/tog er opstillingen følgende regnet fra højre fløj/tættest ved ankomststed: 

• Kongelig indviet Fane m/kommando fra nærliggende militære installation 

• Hjemmeværnsdistrikt (Hær/Marine/Flyvevåben) 

• Garderforening/er 

• Øvrige Soldaterforeninger af hæren jf. pkt.4.4. 

• Marineforening/er 

• Flyvevåbnets Soldaterforening/er 

• De Blå Baretter 

• Øvrige foreninger med fællesværns tilsnit 

• Forsvarsbroderselskaber 

• Spejderkorps 

• Civile foreninger 

 

 4.2.  Ankomst ad søvejen 

 Når H.M. Dronningen ankommer med skib er opstillingen følgende, regnet fra højre fløj/tættest ved Landgangen: 

• Kongelig indviet Fane m/kommando fra nærliggende militære installation. 

• Hjemmeværnsdistrikt (Marine/Hær/Flyvevåben) 

• Marineforening/er 

• Garderforening/er 

• Gradehusarforening/er 

• Øvrige soldaterforeninger af hæren jr. Pkt. 4.4. 

• Flyvevåbnets Soldaterforening/er 

• De Blå Baretter 

• Øvrige foreninger med fællesværns tilsnit 

• Forsvarsbroderselskaber 

• Spejderkorps 

• Civile foreninger 

 

4.3.   Ankomst ad luftvejen. 

Når H.M. Dronningen ankommer med fly eller helikopter er opstillingen følgende, regnet fra højre fløj/tættest ved trappen: 

• Kongelig indviet Fane m/kommando fra nærliggende militære installation. 

• Hjemmeværnsdistrikt (Flyve/Hær/Marine) 

• Flyvevåbnets Soldaterforening/er 

• Garderforening/er 

• Gardehusarforening/er 

• Øvrige soldaterforeninger af hæren jf. pkt. 4.4. 

• Marineforening/er 

• De Blå Baretter 

• Øvrige foreninger med fællesværns tilsnit 

• Forsvarsbroderselskaber 

• Spejderkorps 

• Civile foreninger 

 

4.4 Opstilling af øvrige Soldaterforeninger 

Opstilling af foreninger inden for ”øvrige soldaterforeninger af hæren” finder sted i ordenen: 

• Infanteri 

• Pansertropper 

• Artilleri 

• Ingeniørtropper 

• Telegraftropper 

• Forsyningstropper 

  

 


