
Bilag 2 til HMD ADST skr. 057 af 2018-04-05

OPSTILLING AF FANERIFLAG, FANEKOMMANDOER, SOLDATER. OG MARINE.
FORENINGER M.FL. I F.M. .... MODTAGELSER

AF HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN....
(Uddrag af VFKBST L.2024 at 2017-01 Ceremoniel i Forsvaret)

(Til brug i hoffets mappe til kommuner)

Bilag:
1 . Principskitse for placering af fanerÆlag, kommandoer m.m. ved Kongeskibets anløb
(med Æreskommando).
2. Principskitse for placering af faner/flag, kommandoer m.m. ved Kongeskibets anløb
(med Fanekommando).

1. GENERELT
Dette tillæg beskriver de generelle retningslinjer for opstilling af faner/flag, fanekom-
mandoer, soldater'og marineforeninger m.fl. if.m. modtagelse af Hendes Majestæt
Dronningen....

2. OPSTILLING AF FANER/FLAG M.M.

2.1. Retningslinjer.
Nærværende retningslinjer for opstilling af fanerfflag, fanekommandoer, Soldater- og
Marineforeninger med flere tages i anvendelse iforbindelse med modtagelse af H.M.
Dronningen eller øvrige medlemmer af den kongelige familie. Retningslinjerne tager
udgangspunkt i modtagelse iforbindelse med H.M. Dronningens sommertogt, og skal

:|:rs". 
herfra ved andre modtagelser.

Retningslinjerne er gældende ved modtagelser ved by- og ø-besøg (normalt sommer-
togter), idet det understreges, at opstillinger ved de enkelte modtagelser kan variere. Ø-
besøg er normalt af mere uformel karakter. Retningslinjerne gælder tillige ved Hendes
Majestæt Dronningens ankomst til Helsingør på dagen for Majestætens officielle om-
bordstigning i Kongeskibet.

Det understreges, at faner/flag, der indgår i faneborgen, skal være Dannebrog.

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

2.2.1. Kongelig indviEt fane.
Ved modtagelse af H.M" Dronningen indgår en kongelig indviet fane fra den nærliggen-
de Garnison eller Flyvestation med en faneløjtnant og en fanebærer. Findes der ikke en
kongelig indviet fane fra en nærliggende Garnison eller Flyvestation, indgår Landsdels-
regionens kongelig indviet fane i stedet.

Sammen med den kongelig indviede fane opstilles et bevæbnet æreskommando på 18
soldater. Denne fane med æreskommando opstilles normalt på højre fløjltættest på
landgangen/ankomststedetltrappen på to geledder, efter højde. Opstilling m.v. fremgår
af bilag 1.



Såfremt der ikke kan opstilles et kommando på 18 soldater, skalder i stedet opstilles et
bevæbnet fanekommando. Fanekommandoet består af faneløjtnant, fanebærer og fem
soldater. Opstilling m.v. fremgår af bilag 2.

Den kongelig indviet fane fældes ved Kongesangen, og når H.M. Dronningen inspicerer
fanen og det tilknyttede kommando.

2,2,2. Øvrige faner/flag og foreninger, generelt.
Militære enheder og soldater- og marineforeninger samt øvrige foreninger træder an
efter anvisning af den stedlige repræsentant fra Landsdelsregionen, efter retningslinjer
beskrevet i pkt. 2.3. Se i øvrigt vedlagte principskitse, der tilpasses lokale forhold.

Hver myndighed/forening kan stille med en fanefflag (fanebærer og fanevagt) og indtil
seks (6) indtrådte på to geledder. Dette koordineres med repræsentanten fra Lands-
delsregionen under hensyntagen til de aktuelle vilkår og den rådige plads.

lndøvelse af "eksercitsen" forestås af Landsdelsregionen og følger eksercerreglement
for Hæren (forefindes ved Landsdelsregionen og de militære tjenestesteder).

Når H.M. Dronningen og medlemmer af den kongelige familie passerer øvrige faner/flag
fældes disse ikke til vandret. I stedet strækkes den faneholdende arm således, at fane-
stangen peger ien vinkel på ca. 30 grader iforhold til kroppen.

2.3. Modtagelser af H.M. Dronningen.

2.3.1. Ankomst ad landevejljernbane.
Når H.M. Dronningen ankommer med billtog er opstillingen følgende, regnet fra højre
fløjltættest ved an komststedet:

. Kongelig indviet Fane mlkommando.
o Hjemmeværnsdistrikt (HærlMarine/Flyve)
. Hjem meværnskompag n ier/-flotiller/-eskad ri I ler.
. Garderforening(er)
. Gardehusarforening(er)
. Øvrige soldaterforeninger af hæren, jf. pkt. 2.3.4.
o Marineforening(er)
. Flyvevåbnets soldaterforening(er)
. Danske Veteraner
. Øvrige foreninger med fællesværns tilsnit
. Forsvarsbroderselskaber
r Politiforeninger
. Beredskabsforbundsforeninger
o Foreninger fra Falck
r Spejderkorps
. Civile foreninger
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2,3.2, Ankomst ad søvejen.
Når H.M. Dronningen ankommer med skib er opstillingen følgende, regnet fra højre
fl øjltættest ved landgangen:

o Kongelig indviet Fane m/kommando.
. Hjemmeværnsdistrikt (Marine/Hær/Flyve)
. Hjemmeværnsflotiller/-kompagnier/-eskad riller.
. Marineforening(er)
. Garderforening(er)
. Gardehusarforening(er)
. Øvrige soldaterforeninger af hæren, if. pkt. 2.3.4.
o Flyvevåbnets soldaterforening(er)
o Danske Veteraner
. Øvrige foreninger med faellesværns tilsnit
o Forsvarsbroderselskaber
o Politiforeninger
o Beredskabsforbundsforeninger
. Foreninger fra Falck
r Spejderkorps
. Civile foreninger

1.1.t. 
Ankomst ad luftveien.

2.3.4. Opstilling af øvrige soldaterforen in ge r.
Opstilling af foreningerne inden for "øvrige soldaterforeninger af hæren" finder sted i

ordenen:
r lnfanteri.
. Pansertropper.
o Artilleri.
. lngeniørtropper.
o Telegraftropper.
o Logistiktropper.

2.4. Særlige forhold.

3. TILSIGELSE AF CHEFER TIL FREMMøDE
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Underbilag 1 til bilag 2 til
Retningslinjer for opstilling af faner
m.m.
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"Modtagelinje"

Kongelig indviet fane
med æreskommando

Hjemmeværnets, samt
Soldater- og Marine-
foreningers faner og flag

Civile foreningers
faner og flag

Musikkorps



Underbilag 2 til bilag 2 til
Retningslinjer for opstilling af faner
m.m.
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"Modtagelinje"

Kongeligt indviet fane
med fanekommando

Hjemmeværnets, samt
Soldater- og Marine-
foreningers faner og flag

Civile foreningers
faner og flag
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