Tordenskiolds Soldater Fladstrand
Reglement for
tildeling af årsnåle, og fortjeneste medalje.
Reglement for tildeling af årsnåle og fortjeneste medalje.
1.

Hvert medlem får på vores fælles øvedag, årsnål/fortjeneste medalje i overensstemmelse
med det antal år, man har været medlem af T.S.F. Disse skal bæres på uniformen eller andet 1700 tals tøj/
tasker efter nedenstående reglement.

2.

Årsnål udleveres efter medlemskab af T.S.F. i 1 år og efter 3 år. Altså højest 2 stk.

3.

Efter 5 års medlemskab af T.S.F. udleveres der en fortjeneste medalje i sølv, med
Hans Majestæt Kong Frideric den IV’s monogram. Dette erstatter de 2 årsnåle, som
herefter, afleveres tilbage til ordenskapitlet.

4.

Ved det 10 års medlemskab tildeles Hans Majestæt Kong Frideric den IV’s fortjeneste medalje i guld,
den erstatter den tildelte fortjeneste medalje i sølv, som herefter afleveres til ordenskapitlet. Den tildelte
fortjeneste medalje i guld, er medlemmets ejendom og skal derfor ikke afleveres tilbage, selv om man f.eks.
udtræder af T.S.F.

5.

Det er ordenskansleren som sikrer sig, at alle som har fortjent ovenstående får disse tildelt. Dette sker ved, at
ordenskansleren gennemgår medlemslister og herefter overdrager evt. hædersbevisninger til Viceadmiralerne
og Genrallieutenanterne for grupperne.

6.

Der er de enkelte gruppeledere (Viceadmiralerne og Genrallieutenanterne) som står for overrækkelsen af årets
hædersbevisninger til gruppens medlemmer.

7.

Medlemskab af foreningen tælles fra foreningens start den 8. december 1998, og man bliver nød til, at tage
foreningens medlemskartotek til efterretning.

8.

I tilfælde af, at man mister sin årsnål eller fortjeneste medaljer kan en ny genanskaffes til en pris af 50 kr. for årsnål
og 75 kr. for fortjeneste medaljer.

9.

Hvis man udtræder af T.S.F. skal årsnåle og fortjeneste medaljen i sølv, afleveres til ordenskapitlet.

10. Overrækkelsen sker hvert år på vores fælles øvedag, og hermed først på året.
Admiralitetet vælger hvert år en ordenskansler som står for regnskabet med årsnåle og fortjeneste medaljer, og det er kun
denne person som har ansvaret for, at man hvert år på vores fælles øvedag tildeler ovennævnte hædersbevisninger.
Der føres et medlemskartotek hvoraf det fremgår hvornår man er indmeldt i foreningen.
Alle rettigheder til ovennævnte hædersbevisninger og deres anvendelse er T.S.F.s og disse hædersbevisninger må derfor
ikke bruges til andet end ovennævnte, og kan ikke købes til brug til andet, eller af andre udenfor foreningen.

Reglement for hvordan årsnål og fortjeneste medalje bæres.
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Alle hædersbevisninger placeres på venstre side af brystet. Dog må Fladstrands Tambouere anno 1717 bære dem
på deres tasker.
Den første årsnål placeres midt på vestre brystside.
Den næste årsnål placeres herefter mod venstre.
Hædersbevisningerne placeres på en linie midt imellem skuldersøm og brystet. I en afstand af 3 cm.
Hædersbevisningerne i enten sølv eller guld, sys på uniformen eller kjolen eller andet forenings tøj.
Man må kun bære ordner som er godkend af admiralitetet. Det er på nuværende tidspunkt: Foreningens årsnål
eller sølv eller guld medalje.
Det påhviler det enkelte medlem, at alle udleverede hædersbevisninger bæres ved alle arrangementer under T.S.F.
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Admiralitetet.

