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1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1 Formål
Uniformen viser soldatens tilhørsforhold til Hæren og dens regimenter og øvrige myndigheder. Uniformen anvendes såvel under myndighedsudøvelse som repræsentativt og udgør
derfor altid en del af Hærens ansigt udadtil. Den skal derfor altid bæres ensartet, korrekt og
fremstå præsentabel. Formålet med nærværende uniformsbestemmelser er således at sikre
en ensartet og passende bæring af Hærens uniformer.
1.2 Gyldighedsområde
Denne bestemmelse gælder over alt, hvor Hærens uniformer bæres. Personel fra Søværnet
og Flyvevåbnet i værnsfælles enheder i Hæren følger respektive værns bestemmelser for
påklædning.
1.3 Generelle bæringsbestemmelser
Enhver, der bærer Hærens uniformer, har pligt til at efterleve gældende uniformbestemmelser såvel i som uden for tjenesten.
Enhver officer og befalingsmand i Hæren har pligt til at kontrollere, at deres undergivne bærer uniformen i overensstemmelse med gældende uniformbestemmelser og pligt til at skride
ind, hvis det ikke sker.
Uniformsbærende personel skal sikre, at den udleverede uniforms vedligeholdelsestilstand er
den bedst mulige. Ødelagte eller slidte uniformsgenstande byttes snarest.
De selvindkøbte uniformsgenstande, der gives tilladelse til, skal leve op til samme krav som
Hærens uniformer. Det pålægges den enkelte medarbejder at dokumentere, at selvindkøbte
uniformgenstande lever op til Forsvarets krav til sikkerhed og kvalitet. Hvis dette ikke er
tilfældet, skal Hærens udleverede uniformsgenstande anvendes.
Hovedbeklædning skal bæres udendørs, medmindre andet er beordret.
Hovedbeklædning kan aflægges under transport i bil, bus, tog, færger, fly samt på knallert,
motorcykel eller på cykel, når der bæres hjelm.
Civile beklædningsgenstande må ikke bæres synligt sammen med udleverede uniformsgenstande, medmindre der er tale om sikkerhedsudstyr, fx cykelhjelm og styrthjelm.
Når flere personer i uniform er til stede i officielle anledninger efter ordre eller invitation,
skal de være ensartet påklædt. Instruks om påklædning gives af den, der beordrer deltagelsen eller af ældste deltagende officer eller befalingsmand.
De stedlige garnisonskommandanter giver direktiv for særlige påklædningsbestemmelser for
personel til tjeneste ved:





Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Uddannelsesbataljon
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Ingeniørregimentets EOD personel
Trænregimentets Militærpoliti

1.4 Soignering
Personlig soignering er en del af Hærens standard, når uniformer bæres.




Hår samles i knude, fletning eller hestehale i nakken, når håret har en sådan længde, at
en af ovenstående tre muligheder kan anlægges
Hår og skæg skal tilpasses efter den operative situation, så våben og udrustning kan
anvendes efter forskrifterne og sikkerhedsmæssigt korrekt
Anlagt skæg skal være plejet og trimmet. Såfremt skæg ikke er anlagt, skal man være
barberet ved arbejdstids påbegyndelse
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1.5 Bæring af uniform i udlandet
Under tjenstligt ophold i NATO-land
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre andet er
befalet.
Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet følger nærværende
bestemmelser, men kan tillempes efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn.
Under privat (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde:





Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder
Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med
tilknytning til forsvaret
Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder

Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til. Enheden udfærdiger NATO Travel Order og instruerer den rejsende i omfanget af brugen af uniformen. Normalt kun under selve den aktivitet uniformen ønskes anvendt til.
Under ophold i lande udenfor NATO
Ved udsendelse af militært personel vil det ved beordring blive befalet, hvilken påklædning,
der anlægges under rejse og ophold.
1.6 Bæring af uniform efter afskedigelse/hjemsendelse
Tidligere uniformeret personel, der er afskediget/hjemsendt, har tilladelse til at bære uniform ved følgende lejligheder:





Audienser, nytårkure og lignende
Overværelse af militære og kirkelige højtideligheder og arrangementer
Møder eller selskabelige sammenkomster i militære foreninger samt foreninger med tilknytning til Forsvaret
Ved andre lejligheder efter tilladelse fra den stedlige chef (Garnisonskommandanten)

Bæringsretten forudsætter, at der ikke påføres Hæren udgifter.
Tilladelse til bæring af uniform kan i alle tilfælde tilbagekaldes, såfremt de forudsætninger,
hvorunder den er givet, tilsidesættes af den pågældende, eller såfremt misbrug i øvrigt konstateres.
Uniformen bæres i overensstemmelse med graden ved afsked, eller i overensstemmelse
med eventuel udnævnelse i reserven eller ansættelse efter afskedigelse.
I forbindelse hermed henledes opmærksomheden på, at en tillagt midlertidig grad bortfalder
uden nærmere bestemmelse, når tjenesten i stillingen ophører.
1.7 Bæring af baret sammen med civil påklædning i soldaterforeningsregi
Baret kan bæres til civil påklædning ved officielle soldaterforeningsbegivenheder samt under
deltagelse i nordiske landes soldaterforeningsarrangementer. Det styrker kammeratskab,
korpsånd og samhørighed med sit moderregiment. I sammenhæng hermed kan dekorationer
også anlægges.
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1.8 Procedure ved reklamation
Ved konstatering af fejl eller mangler ved uniformsgenstande skal FMI underrettes, hvilket
sker ved udfærdigelse af en materielfaglig reklamation via FMI hjemmeside (Intranet):


Materielfaglige reklamationer

2. UNIFORMSSYSTEM M/11 MTS (MULTI TERRÆN SLØRING)
2.1 Formål
I nærværende kapitel behandles uniformssystemet MTS M/11. Uniformssystemet består af
en MTS M/11, almindelig model og MTS M/11, let model. Herefter benævnes de to modeller
ALM og LET.
Kapitlet omhandler kun synlig yderpåklædning. Gennemgang af ikke-synlige uniformsgenstande gennemføres i basisuddannelser i Hæren.
2.2 Anvendelse som paradepåklædning
Anvendelse af MTS M/11 som paradepåklædning overlades til ansvarlig Garnisonskommandant eller myndighedschefs nærmere bestemmelser; dog skal det fremhæves, at der anvendes udleverede brune støvler ved parade. Ved generals- eller admirals- deltagelse i paraden
koordineres valget med øverste myndighedschef.
2.3 Baret
Baret kan anlægges i forbindelse med bæring af MTS M/11 uniform og Garnisonsuniform
M/69.
Baret anvendes i Hæren med følgende farver således:
Sort
Mellemgrøn
Mørkeblå
Højrød
Lyseblå

Personel
Personel
Personel
Personel
Personel
Personel
Personel

af Kamptropperne og Artilleriet
af Ingeniørtropperne
af Logistiktropperne
af Efterretningstropper
af Føringsstøttetropper
tjenestegørende ved Militærpolitiet
til tjeneste ved udsendte FN-enheder

Baret bæres med silkebåndets sløjfe midt i nakken og således, at læderkanten ligger vandret
over panden, parallelt med og 1-2 cm over øjenbrynene og baret- eller tjenestestedsmærke
over venstre øje. Pulden trækkes til højre, således at den falder mod højre øre.
2.4 MTS M/11 Uniformssystem
Bestanddele
Uniformssystemet består af mange genstande. Nedenfor nævnes synlige uniformsgenstande:













MTS jakke, ALM og LET
MTS bukser, ALM og LET
MTS regnjakke og regnbukser
MTS, skjorte, korte og lange ærmer
Sweater, M/84
Kampskjorte
Undertrøje, korte ærmer, ørken
Undertrøje, lange ærmer, ørken
Undertrøje, lang, uld, olivengrøn
Sort bælte, M/84
TYR bælte
Brune, sandfarvede og sandfarvede/grønne støvler*
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Baret
Felthue
Vinterhue, M/84
MTS Cap
Hjelmhue
Multitørklæde
Handsker

* Alle støvler, der er udleveret i forbindelse med internationalt tjeneste, må anvendes i national tjeneste. For eksempel må sandfarvede udleverede ørkenstøvler anvendes i tjenesten i
Danmark undtagen under parader, hvor brune støvler skal anvendes.
2.5 Selvindkøb
Godkendte selvindkøbte uniformsgenstande kan bæres i stedet for de udleverede genstande.
Selvindkøbte uniformsgenstande skal altid leve op til samme vedligeholdelses- og rengøringsstandarder som udleverede uniformsgenstande. Det pålægges den enkelte medarbejder
at kunne dokumentere, at selvindkøbte uniformsgenstande lever op til Forsvarets gældende
krav om sikkerhed og kvalitet.
Værnepligtige indkaldt til Hærens basisuddannelse anvender Hærens udleverede uniformsgenstande.
Fastansat personel ved Hærens enheder kan anvende nedenstående selvindkøbte uniformsgenstande, hvor nationale operative opgaver ikke stiller krav om brug af forsvarets udleverede genstande:

Jakker, herunder regnjakker

Bukser

Kampskjorte

Handsker

Støvler
Krav til selvindkøbte uniformgenstande er:
 Yderpåklædning skal påsættes dansk udleverede navnebånd, gradstegn og nationalitetsafmærkning med samme placering som på udleverede MTS M/11 uniformgenstande
 Yderpåklædning skal have infrarød (NIR) sløring
Krav til selvindkøbte støvler:

Mindst 6 tommer eller 15 centimeter støvleskafte

Synlig snøre foran på støvlen

Brun/sandfarvede

Figur 201: Stregtegning støvle
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Når nyt kampuniformssystem implementeres i Hæren, forventelig i 2022, ophører tilladelsen
til at indkøbe egne kampuniformsgenstande. Undtaget herfra er støvler, der fortsat må anskaffes for egne midler.
Det er ikke tilladt at anvende selvindkøbt udrustning til beskyttelsesudrustning M/12, TYR.
Hvor der er krav om insektbehandling af uniform, er det ikke tilladt at anvende selvindkøbte
jakker og bukser af sikkerhedsmæssige hensyn.
2.6 Sammensætning af MTS M/11 uniformssystem
MTS M/11 kan sammensættes på tværs af ALM og LET. MTS jakker (inklusiv MTS regnjakke
og bukser), MTS skjorte og M/84 sweater må anvendes som synlig yderpåklædning.
MTS yderpåklædning

Figur 202: Yderpåklædning i og uden for tjenesten
Bæring af navneskilt og gradstegn på MTS yderpåklædning

Figur 203: På skjorte MTS bæres navneskilt på højre side. Gradstegn og skuldersløjfer
på begge skuldre
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Figur 204: På MTS jakke, ALM og LET bæres navneskilt på højre side af brystet, gradstegn og skuldersløjfe på midten

Figur 205: På MTS kampskjorte bæres navneskilt på højre ærmelommes overfald og
gradstegn på venstre ærmelommes overfald

Figur 206: På MTS busker anlægges gradstegn på venstre side, når beklædning på
overkroppen ikke har gradstegn anlagt
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Bæring af hovedbeklædning
Hovedbeklædning anlægges som udgangspunkt altid, når man færdes i det fri, medmindre
andet er befalet. Hjelmhue, MTS Cap og multitørklæde må alene anvendes under feltforhold,
i skyde- og øvelsesterræner, skydebaner og i internationale missioner, medmindre missionsbestemmelser siger andet.
Multitørklæde og Hjelmhue kan anlægges sammen i forskelle kombinationer jf. figur 211 og
som udgangspunkt i kombination med hjelm eller felthue. Respektive enhedschefer kan give
tilladelse til at anvende multitørklæde og/eller hjemhue i forbindelse med idrætspåklædning
under militær fysisk træning.

Figur 207: Bæring af Baret, Vinterhue, M/84, Felthue og MTS Cap

Figur 208: Civil hue indkøbt af forsvaret kan anlægges på ordre ved særlige opgaver.
Udleveres ikke som standard til enkeltmand
Bæring af hjelmhue

Figur 209: Bæring af hjelmhue
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Bæring af multitørklæde

Figur 210: Bæring af multitørklæde
Bæring af hjelmhue og multitørklæde

Figur 211: Multitørklæde og hjelmhue
Snøring af bukseben til støvle

Figur 212: Bukseben snøres altid til støvleskaftets top under parade. Under andre forhold kan soldaten vælge at snøre buksebenene lidt over støvlevristen
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Bæring af MTS M/11 regntøj

Figur 213: Bæring af regntøj M/11
Bæring af synlige undertrøjer, sweater og skjorter til MTS jakke M/11 ALM og LET

Figur 214: Seks typer, der må anvendes synligt sammen med
MTS M/11 jakke ALM og LET
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Bæring af synlige bælter til MTS uniform

Figur 215: Der må anvendes sort M/84 bælte og TYR bælte i MTS bukser. Værnepligtige
soldater til tjeneste i Hærens basisuddannelse anvender sort M/84 bælte eller grøn basisbælte. Der kan endvidere anlægges regimentsbælte jf. kapitel 8
Opsmøg af ærmer MTS jakke LET, skjorte og kampskjorte

Figur 216: Opsmøg af ærme på jakke LET, skjorte og kampskjorte
Bæring af refleksbind

Figur 217: Bæring af refleksbind fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr
2.7 Bemærkninger

Skjorte, kampskjorte og jakke LET kan bæres med nedrullede eller opsmøgede ærmer.
De opsmøgede ærmers opslag skal være ca. manchettens bredde eller fire fingersbredder således, at underkanten er over og fri af albueleddet
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Der anvendes ørken (sandfarvede) T-shirts til MTS M/11 uniformssystem
Regimentsbælte og underafdelingstørklæde kan anskaffes og anlægges
Det er tilladt i bælte at bære en sort, brun eller grøn webbing- eller læderskede til kniv,
tool og lignende
Refleksbind anlægges på højre underben
Som erstatning for kampuniform, jakke og bukser kan udleveres graviditetsuniform
Kedeldragt skal anlægges under al vedligeholdelsestjeneste. Der er ikke krav om hovedbeklædning, når kedeldragt er anlagt, og alle typer fodtøj (støvler, sko, løbe- og idrætssko) kan anvendes. Sikkerhedsfodtøj bæres, hvor der er krav om det
MTS jakke ALM og regntøj kan bæres over idrætstøj

3. GARNISONSUNIFORM (M/69)
3.1 Formål
I uniformssystemet indgår garnisonsuniform og garnisonsrideuniform. Sidstnævnte anvendes primært i forbindelse med repræsentative gøremål.
Garnisonsuniformen kan anvendes under daglig tjeneste i garnisonen, efter chefens bestemmelse.
Garnisonsuniformen bør i videst muligt omfang anvendes i forbindelse med særlige lejligheder, såsom udnævnelser, jubilæer, gudstjenester, parader mv.
Anvendelse af garnisonsuniform til parade.
Valget mellem de forskellige varianter af paradepåklædning overlades til chefens bestemmelser. Ved generals- eller admiralsdeltagelse i parader koordineres valget med øverste
myndighedschef.
3.2

















Bestanddele
Jakke
Bukser
Frakke
Skjorte, hvid
Slips, sort
Strømpe, sort
Bukserem
Sko, sort
Støvler
Handsker, skind, grå
Handsker, hvide
Handsker, sorte
Halstørklæde, grå
Refleksbind
Spidshue
Kasket

Særlig kvindepåklædning udgør følgende:

Jakke, kvinde

Nederdel

Skjortebluse

Skjortebluse, hvid

Strømpe, umbra

Slips, til skjortebluse

Skuldertaske
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Dolk
Støvler/sko til nederdel

Grundlæggende ridepåklædning består af følgende:

Ridestøvler

Ridebukser

Ridehjelm
•
Handsker, ride
Fra









andre uniformssystemer kan følgende anvendes i kombination med garnisonsuniform:
Regimentsbælte
Stable bælte, sort
Støvle, brune
Regntøj
Uniformsjakke M/11, ALM
Pullover
Sweater
Baret

3.3 Distinktionering, dekorationer, mærker m.v.
På Garnisonsuniformen anlægges mærker mv. således:
Distinktioner jf. kap. 5:

Distinktioner i M/69 version; ærmedistinktioner i guldvæveri, skulderdistinktioner i gyldent
metal

stabs- og adjudantsnore
Tjenestestedsrelateret afmærkning jf. kapitel 6:

Nationalitetsafmærkning

Afdelingsmærker

Tjenestestedsmærke

Underafdelingssløjfer

Kongelige navnetræk
Uddannelsesrelaterede mærker jf. kap 7:

Uddannelsesemblemer (på M/69 stof)

Tjenestemærke, Hærens Sergentskole

Udmærkelsestegn (på M/69 stof)

Udenlandske faldskærmsemblemer

Udenlandske udmærkelses- og uddannelsestegn
Anden afmærkning:

Navneafmærkning

Civile mærker jf. kap.8
Dekorationer og ordensspænde anlægges på garnisonsuniformen jf. kap.9.

Sagsnr.: 2020/044160
Dok.nr.: 414037
Side 17 af 86

FKOBST H.628-1
2021-03

3.4 Skematisk oversigt over varianternes bæringsbestemmelser
Anvendt signatur.
X: Genstande som må anvendes.
Jf. nedenstående bemærkninger

Uniform

- Parader som del af formeret styrke under våben
- Selskabspåklædning ved lejligheder, hvor selskabsuniform, civil kjole og hvidt eller smoking anvendes
- Minde- og festgudstjenester
- Begravelser
- Kranselægninger
- Til og frameldinger samt fremstillinger
- Deltagelse i parader el. lignende
- Bryllup
- Offentlige/officielle modtagelser og indvielser
- Audiens eller kur
- Daglig tjeneste
- Høflighedsvisit hos civile eller
Militære myndigheder
Jakke
X
X

Undermundering

Hovedbeklædning

X

X

X

Jakke, kvinde

X

X

X

X

Bukser

X

X

X

X

X

(9)

Nederdel

X

X

X

X

X

(2+8)

Ridebukser

X

X

(18)

Skjorte, hvid

X

X

X

X

X

(3+4)

Skjortebluse, hvid

X

X

X

X

X

(3+4)

Pullover

X

(4)

Sweater

X

(4+6)

Strømpe, sort

X

X

X

X

Strømpe, umbra

X

X

X

X

Kasket

X

X

X

X

X

(10)

Baret

X

(X)

X

X

X

(19)

Ridehjelm

X

X

(18)

Spidshue

X

X

X
(X)

X

X

X
(8)

(21)
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Jf. nedenstående bemærkninger

Bælter

- Parader som del af formeret styrke under våben
- Selskabspåklædning ved lejligheder, hvor selskabsuniform, civil kjole og hvidt eller smoking anvendes
- Minde- og festgudstjenester
- Begravelser
- Kranselægninger
- Til og frameldinger samt fremstillinger
- Deltagelse i parader el. lignende
- Bryllup
- Offentlige/officielle modtagelser og indvielser
- Audiens eller kur
- Daglig tjeneste
- Høflighedsvisit hos civile eller
Militære myndigheder
Regimentsbælte
X X X

X

X

Stable bælte, sort

X

X

X

X

X

Bukserem

X

X

X

X

X

Livrem, hvid

X

Livrem, webbing, grøn
Fodtøj

Tilbehør

(15)

X

X

X

(7+11)

Støvler til nederdel,

X

X

X

X

(11+12)

X

X

(1)
(18)

Ridestøvler

X

X

X

Handsker, skind, grå

X

X

X

X

X

(20)

Handsker, sorte

X

X

X

Handsker, ride

X

X

X

Frakke

X

Kampuniformsjakke

X

Regntøj

X

Halstørklæde, grå

(18)

X

X

X

X

X

X

X

Slips, sort

X

X

X

X

X

(4)

Slips til skjortebluse

X

X

X

X

X

(4)

Skuldertaske

X

Sabelbærerem
Refleksbind

(22)

(17)
X

Sabelrem, webbing
Sidevåben/
våben

X
X

Handsker, hvide

Overtøj

(20)

Sko, sorte
Støvler, kamp, brune

Handsker

X

X

X

X

(13)

X

X

(14)

X

Sabel

X

X

X

(5+16)

Dolk

X

X

X

(5)

Gevær

X
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Pistol

X

Dekorationer jf. kap.11.
Ordensspænde jf. kap.11.

X
X

X

X

X

X

3.5 Bemærkninger
(1) Buksebenene ombukkes indad omkring et gummibånd udenpå støvleskaftet.

Figur 301: Bemærkning (1) og (2)

(2)
(3)
(4)






Nederdelens længde må ikke være kortere end til midt på knæet og ikke længere end
10 cm under knæet.
Synlig underbeklædning skal være hvid.
For så vidt angår bæring af skjorte og slips gælder følgende:
Slips skal anvendes ved nedrullede skjorteærmer og når jakke er anlagt. Slips kan tillige
anvendes ved opsmøgede ærmer
Ved opsmøgede ærmer skal opslagene være ca. manchettens bredde og således, at underkanten af opslagene er over og fri af albueleddet
Når slips aflægges, skal skjortens øverste knap åbnes
Slips kan aflægges ved anvendelse af sweater og pullover
Når slips ikke er anlagt, skal skjorteflippen anlægges uden på kraven ved bæring af
sweater, og inden for kraven ved bæring af pullover
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En slipsenål kan anlægges
Ved FN-tjeneste kan slipset udskiftes med lyseblå FN-tørklæde

Figur 302: Bemærkning (4)
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Figur 303: Bemærkning (4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Der anlægges altid handsker i forbindelse med sidevåben.
Sweater må ikke anvendes sammen med garnisonsjakke.
Når sko bæres i forbindelse med garnisonsbukser eller slacks bæres sorte sokletter/sokker.
Damestrømper/strømpebukser anvendes i f.m. støvler til nederdel.
Når jakke ikke er anlagt, skal der anvendes sort livrem, sort stablebelt eller regimentsbælte.
Kasket erstatter spidshue for officerer af generalsklassen.
Der skal anvendes sorte lædersnøresko, sorte eller brune støvler, eller fjederstøvler
med glat overlæder, og uden dekorative syninger. Det tillades officerer ved Gardehusarregimentet og ved Jydske Dragonregiment at anlægge gallasporer på fjederstøvler.
Kvindeligt personel må anvende sko og støvler med en op til 5 cm høj hæl.
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Figur 304: Bemærkning (11)

(12) Det er tilladt kvindeligt personel at anskaffe læderstøvler og bære disse i forbindelse

(13)

(14)

med nederdel. Støvleskaftet skal gå til umiddelbart under knæet. Støvlen må ikke være forsynet med spænder eller anden form for udsmykning, ligesom den ikke må have
snørebånd.
Sabelbærerem hæftes ved hjælp af en særlig hage og kæde direkte på bukserem eller
på særlig strop indvendigt i jakken. Sabelbæreremmen bæres generelt udvendig, idet
remmens kæde føres gennem en åbning i jakkens sidesøm. Officerer ved Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment tillades at føre sabelbæreremmen indvendigt i
jakken, og ud under jakkens skøder.
Når der bæres store dekorationer bærer sabelbevæbnede altid sabel. Store dekorationer og sabel hænger altid sammen, og kan ikke anvendes hver for sig. I de tilfælde
hvor man, fx til selskabelighed, aflægger sin sabel skal man bibeholde sabelbærerremmen monteret så længe man bærer store dekorationer, for at markere at sablen er
med.
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Figur 305: Bemærkning (13)

(15) I forbindelse med livrem, webbing, anvendes sabelrem, webbing eller støtterem til pistol (håndledsrem) til føring af sabel.

(16) Sabel anlægges kun af kvindeligt personel i forbindelse med bukser eller slacks.
(17) Det er tilladt at anvende en tilsvarende civil taske af sort læder med lynlås.

Ved lejligheder, hvor dekorationer og/eller sidevåben er anlagt, må taske ikke bæres.
(18) Ridepåklædning bæres i fbm. ridning, og i øvrigt efter tjenestestedets bestemmelser.
Ridebukser kan bæres når man indgår i en paradekommando.
(19) Under audiens og kur bærer officerer kasket eller spidshue. Ved audiens bærer befalingsmænd spidshue eller baret og konstabelgruppen bærer baret.
(20) Ved anvendelse af hvid livrem skal der anlægges hvide handsker
(21) For så vidt angår bæring af spidshue gælder følgende:

Den Kongelige Livgarde anvender spidshue med kvast

spidshue kan kun anlægges i forbindelse med snøresko eller fjerderstøvler

er spidshuen aftaget føres denne i hånden, under venstre arm, og ved bæring af sabel,
mellem tommel og pegefinger i den hånd som holder sablen, henover sablens parerplade

Figur 306: Bemærkning (21), bæring af spidshue


spidshue anlægges let på skrå med højre kant, en fingersbredde over højre øre og med
forkant af spidshuen ca. 1-2 cm over øjenbrynene og uden synligt pandehår.
Kokarden skal være lige over næseroden
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Figur 307: Bemærkning (21), anlæggelse af spidshue
(22) Halstørklæde anvendes alene sammen med frakke.
4. SELSKABSUNIFORM
4.1 Formål
Selskabsuniform er en uniform, der kan anvendes i forbindelse med selskaber, eller andre
festlige begivenheder, hvor der ellers ville være anlagt civil smoking eller kjole og hvidt.
4.2 Anvendelsesområde
Uniformen anvendes alene i forbindelse med selskaber. Uniformen anlægges i smokingudgaven, hvor der ellers vil være anlagt smoking og i kjoleudgave, hvor der ellers vil være anlagt
kjole og hvidt eller Galla. Uniformen anskaffes for brugerens egen regning og kan derfor ikke
befales anlagt.
4.3




















Bestanddele
Selskabsjakke M/70, mørkeblå
Selskabsbukser M/70, mørkeblå
Selskabsjakke M/81 (K), mørkeblå
Selskabsnederdel M/81 (K), mørkeblå
Selskabsjakke M/18 (K)
Selskabskjole M/18 (K)
Kasket M/70 eller M/69
Spidshue M/70 eller M/69
Hvid smokingskjorte med fast flip og dobb. manchet
Hvid kjoleskjorte med knækflip
Skjortebluse, hvid (K)
Silkeskærf, sort
Silkeskærf, sort (K)
Bindesløjfe (butterfly)
Bånd til selskabskjole M/18 (K)
Hvid kjolevest
Hvidt pyntelommetørklæde (se anm.)
Sorte sokker/sokletter
Neutrale strømper, lys umbra eller sort, (K)
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Sorte snøresko af glat læder, laksko, eller fjederstøvler
Sorte glatte selskabssko, (K)
Garnisonsfrakke M/69
Gallaslag (kun officerer)
Hvidt halstørklæde
Hvide handsker
Frakke, (K)
Sort selskabstaske

4.4




Distinktioner, dekorationer m.v.
Distinktioner, samt stabs- og adjudantsnore anlægges, jf. kapitel 5
Afdelingsmærke i guldbroderi bæres på jakkens højre side
Dekorationer og ordensspænde anlægges jf. kapitel 9

Endvidere kan op til to af følgende anlægges:

Faldskærmsemblem

Sirius emblem

Finskytte emblem

Tjenestemærke

Rytteremblem

Udenlandsk faldskærmsemblem jf. kapitel 8
På selskabskjole M/18 anlægges ovenstående generelt kun på jakken.
4.5 Bæringsbestemmelser
Uniformeret personel, som bærer hærens uniform, har ret til at anskaffe og bære selskabsuniform.
Oversigt over sammensætning af selskabsuniform
M/70

SMOKINGUDGAVE
KJOLEUDGAVE
Selskabsjakke M/70, mørkeblå
Selskabsbukser M/70, mørkeblå
Selskabsjakke M/81(K), mørkeblå
Selskabsnederdel M/81(K), mørkeblå
Selskabsjakke M/18 (K)
Selskabskjole M/18 (K)
Kasket M/70 eller M/69
Spidshue M/70 eller M/69
Hvid smokingskjorte med fast flip og dobbelt
manchet.
Hvid kjoleskjorte med knækflip
Skjortebluse, hvid
Bindesløjfe (butterfly)
Silkeskærf M/70, sort
Silkeskærf, M/81(K)
Bånd til selskabskjole M/18 (K)

M/70
X
X

M/81
(K)

X
X

M/18
(K)
(1)

X
X

X
X

X
X

M/80
(K)

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
hvid

X
hvid
hvid

sort
X

X
sort
sort
X
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Hvid kjolevest
Hvidt pyntelommetørklæde
Sorte sokker/sokletter
Neutrale strømper, lys umbra eller sort
Sorte snøresko af glat læder
Sorte glatte selskabssko (K)
Frakke, garnison M/69
Frakke, M/81 (K)
Gallaslag (kun officerer)
Hvidt halstørklæde
Hvide handsker
Sort selskabstaske
(1)

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

M/18 anvendes både som kjole og smoking.

Hvidt lommetørklæde bæres i jakkens brystlomme. Tørklædet skal være synligt i en højde af
1-1,5 cm over lommens øverste kant. Pyntelommetørklæde bæres ikke, når dekorationer
eller ordensspænde er anlagt.
Hovedbeklædning kan for officerer og befalingsmænd af sergentgruppen være såvel spidshue M/69 som spidshue M/70. Generaler kan endvidere anvende kasket M/69 eller kasket
M/70. Spidshue M/70 bæres som spidshue M/69.
Bånd til selskabskjole M/18 skal vende med de største egeløvsblade mod jorden.

Figur 401: Bånd til selskabskjole M/18
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Figur 402: M/70 Smokingudgave og kjoleudgave samt uniform M/81 (K)

Figur 403: Selskabskjole M/18 (K) med og uden jakke anlagt. (uden distinktioner)
5. GRADSTEGN OG ANDEN DISTINKTIONERING
5.1 Formål
Formålet med distinktionering er at vise militært personels grad i den militære rækkefølge
samt vise funktion eller rangmæssig indplacering for personel uden for den militære rækkefølge.
Dette kapitel dækker gradstegn, distinktioner og særlig afmærkning til Hærens MTS M/11
uniform.
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5.2 Anvendelsesområde
Gradstegn og distinktioner bæres på jakke ALM og LET, regnjakke, skjorte og sweater samt
på buksestrop og kampskjorte. Gradtegn af typen MTS eller TAN499 må anvendes. Under
generelt er alene afmærket gradstegn af typen MTS.

Figur 501: Gradstegn MTS eller TAN499 må anvendes
5.3 Officerer
Generelt
Gradstegn for officerer i Hæren.
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5.4 Befalingsmænd
Generelt
Grads- og funktionstegn for sergentgruppen i Hæren.
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5.5 Manuelt Niveau
Generelt
Gradstegn for personel på manuelt niveau i Hæren.
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Figur 502 eksempel på bæring af overkonstabel meniggruppefører distinktioner
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5.6 Personel uden for den militære rækkefølge
Læger, tandlæger og dyrlæger anvender broderet officersdistinktioner således:
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Personel ved Forsvarets Sanitetskommando anlægger distinktioner, afdelings-, tjenestesteds- og ærmemærker samt uddannelses- og funktionsrelaterede mærker m.v. jf. Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.
5.7 Musikerpersonel
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5.8 Personel i Forsvarets Auditørkorps

5.9 Gejstligt personel
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5.10 Sygeplejersker med rådighedspligt

5.11 Læger, tandlæger og dyrlæger uden føringsuddannelse
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5.12 Militærjuridisk rådgiver

5.13 Civilt personel, der midlertidigt tillægges militær status
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5.14 Stabssnore
Anskaffelse
Stabs- og adjudantsnore udleveres jf. gældende bestemmelser til det personel, som har bæringsret.
Bæringsret
Stabssnore (to enkelte snore)
Personel, som forretter tjeneste i nedennævnte funktioner bærer to enkelte stabssnore:





Chefen for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
Forsvarsattacheer
Stabschefer ved Hærkommandoen
Adjudanter hos:
 Hendes Majestæt Dronningen
 Forsvarsministeren
 Officerer af generalsklassen

Adjudantsnore (en enkelt snor).
Personel, som forretter tjeneste som adjudanter ved Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet bærer en enkelt adjudantsnor.
Bæringsbestemmelser
Snore anlægges på:





MTS skjorte
MTS M/11 jakke ALM og LET
Skjorte, garnison, M/69
Jakke, garnision, M/69

Fastgørelse
Stabs- og adjudantsnore anlægges på venstre side af uniformsgenstanden, idet dog personel
til tjeneste ved HMD Adjudantstab anlægger stabssnorene på højre side af uniformsgenstanden efter Adjudantstabens bestemmelse.
På uniformer med skulderstropper føres snoren under denne og fastgøres ikke. På MTS fastgøres snoren i en lille ”tunnel” som påsyes uniformen, der hvor skulderstroppen ville have
været helt ude ved skulderen. Den længste af de to snore bæres væk fra kroppen.
På gallauniformen hænges gallasnoren på skulderen, således at den længste af de tynde
snore vender væk fra kroppen – dernæst kommer den korte af de tynde snore. De to gallasnore hænger så den korte er foran kroppen, og den lange er bag kroppen. Den korte snor
foran fæstnes først i den næstøverste kanp – dernæst føres den lange snort mellem kroppen
og armen, over den korte snor, og fæstnes til den øverste knap.
M/69 gælder at snorene fæstnes på to knapper påsyet under uniformens revers.
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Figur 503 bæring af to adjudantsnore på MTS M/11 jakke LET (venstre skulder)

Figur 504 bæring af en adjudantsnore på M/69 garnisonsjakke men henholdsvis to og en
snor (venstre skulder)
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Figur 505 bæring af to adjudantsnore på gallauniform ved Adjudantstaben (højre skulder)
6. TJENESTESTEDSRELATERET AFMÆRKNING
6.1 Nationalitetsafmærkning
Formål
Nationalitetsafmærkning har til formål at angive personellets nationale tilhørsforhold.
Nationalitetsafmærkning er et 2,8 cm højt og 3,4 cm bredt vævet Dannebrogsflag udformet
som stutflag med højrød bund og forsynet med et hvidt kors. Nantionalitetsafmærkning findes med mørk og med lys kant.

Figur 601a Nationalitetsafmærkning venstre skulder
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Figur 601b: Nationalitetsafmærkning venstre skulder
Bæringsbestemmelser
Nationalitetsafmærkning anvendes permanent på al yderpåklædning.
Nationalitetsafmærkning med lys sykant anvendes på MTS uniform.
Nationalitetsafmærkning med mørk kant anvendes på M/69.
Nantinalitesafmærkning placeres på venstre overærme med mærkets overkant ca. 2 cm fra
skuldersømmen.
Nationalitetsafmærkning anlægges ikke i forbindelse med galla- og selskabsuniform.
På MTS CAP bæres det af forsvaret udleverede Dannebrogsflag.
6.2 Afdelingsmærker

Figur 602: Afdelingsmærker M/69 Garnisonsjakke
Formål
Afdelingsmærket, i daglig tale ofte benævnt regimentsmærker, har primært til formål at angive tilhørsforholdet til en mærkeførende myndighed for personel i Hæren.
Anskaffelse
Afdelingsmærker af metal udleveres til uniformeret personel, der har M/69 garnisonsuniform
udleveret samt som baretmærke.
Afdelingsmærke i guldbroderi til selskabsuniform kan anskaffes.
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6.3 Afdelingsmærkeførende myndigheder
Myndigheder i Hæren

Hærkommandoen

Hærens brigader

Hærens regimenter
Myndigheder uden for Hæren

Forsvarsministeriet med underliggende styrelser

Forsvarskommandoen

Forsvarets Auditørkorps

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab

Specialoperationskommandoen

Arktisk Kommando

Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Forsvarsakademiet

Hærens Officersskole

Hærens Sergentskole
Forsvarsministeriets øvrige
Militært ansatte ved Forsvarsministeriets Styrelser bærer afdelingsmærke ud fra tilhørsforhold jf. DeMars.
6.4 Bestemmelser for afdelingsmærke og underlag i baret
Hærens mærke
Mærket bæres af:







Forsvarschefen (når af Hæren)
Chefen for Hærkommandoen
Generaler af Hæren, der ikke er myndighedschefer
Oberster, der er ikke myndighedschefer eller tilknyttet Hærkommandoen
Øvrigt personel, der forretter tjeneste ved Forsvarskommandoen, såfremt der ikke er
fastsat et andet mærke for den pågældende

Underlag: Karmoisinrødt.
Hærkommandoens mærke
Mærket bæres af:

Næstkommanderende for Hærkommandoen

Stabschefen for Hærkommandoen

Hærchefsergenten

Oberster, der forsættes til Hærkommandoen inkl. oberster, der er chefer for udsendte
enheder

Øvrigt personel som ikke har regiments tilhørsforhold som fx Kommandolæge,
militærjurist m.v.
Underlag: Karmoisinrødt.
Hærens brigaders mærke
De respektive brigaders mærke bæres af chefen og brigadechefsergenten for den pågældende brigade som baretmærke.
Øvrigt personel bærer mærket som tjenestestedsafmærkning.
Underlag: Karmoisinrødt.
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Afdelingsmærke (også benævnt regimentsmærke)
Mærket bæres af chefen for og personel tilhørende det pågældende regiment.
Underlag for personel til tjeneste ved:

Stabe, skoler, garnisonsstøtteenheder samt selvstændige underafdelinger, som indgår i
brigader og højere led:
Karmoisinrødt

I bataljon/afdeling med laveste nummer:
Højrødt

II bataljon/afdeling med næstlaveste nummer:
Hvidt

III bataljon/afdeling med tredjelaveste nummer:
Blåt

IV bataljon/afdeling med fjerdelaveste nummer:
Gult

V bataljon/afdeling med femtelaveste nummer:
Sort
Særlige forhold
Ved regimenter, hvor der er tradition for, at ældste historiebærende bataljon/afdeling fører
højrødt underlag, følges traditionen.
Bæringsbestemmelser
Afdelingsmærket bæres på højre og venstre krave på jakke, garnison.
I baret bæres afdelingsmærket i retvendt udgave.
Af heraldiske hensyn er en del af Hærens afdelingsmærker fremstillet i såvel en retvendt
udgave (til venstre krave) som en spejlvendt udgave (til højre krave). Dette er sket ud fra
princippet om, at den heraldiske hovedfigur, ved mærkets anbringelse på uniformen, altid
skal vende ind mod bærerens bryst. Dette princip er også gældende, når det drejer sig om
et enkelt afdelingsmærke.
Det afdelingsmærke, der bæres i baretten, anlægges i guldborderi på mørkeblå baggrund på
selskabsuniformen.
6.5 Regimentsbælte

Figur 603: Regimentsbælte til MTS M/11 bukser
Formål
Regimentsbæltet har tilsvarende afdelingsmærket primært til formål at angive tilhørsforholdet til myndighed for personel i Hæren og for det personel af styrelser, der bærer Hærens
uniform. Bæltet angiver derfor, hvilket regiment personellet tilhører.
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Beskrivelse
Regimentsbæltet er et bælte, der kan anlægges i stedet for bælte, sort, M/84, TYR bælte
eller basisbælte (værnepligtige soldater).
Regimentsbæltets farver er det pågældende regiments farver/metaller kantet med farven for
den våbenart, hvortil regimentet henregnes. Til adskillelse af regimentsfarverne og våbenartsfarven anvendes en kontrasttråd i en farve efter regimentets bestemmelse.
Regimentsfarverne gengives på bæltet i den rækkefølge og det indbyrdes størrelsesforhold,
som er angivet som bundfarve på regimentets våbenskjold, idet den farve, som er længst
mod højre, når man står bag våbenskjoldet, er øverste farve af regimentsfarverne osv.
Farver og mål
Regiment/ Enhed

Våbenarts
farve

Regimentsfarver (set fra oven
på bæltet)

Livgarden
(LG)

Højrød

1/2 hvid, 1/2 lyseblå

Gardehusarregimentet
(GHR)

Karmoisinrød

1/3 karmoisinrød, 1/3 sort delt
med hvidt i midten, 1/3 karmoisinrød

Jydske Dragonregiment
(JDR)

Karmoisinrød

1/4 karmoisinrød, 1/2 hvid, 1/4
lyseblå

Slesvigske Fodregiment
(SLFR)

Højrød

1/2 mørkeblå, 1/4 gul, 1/4 højrød

Danske Artilleriregiment
(DAR)

Karmoisinrød

Karmoisinrød

Ingeniørregimentet
(IGR)

Sort

1/4 sort, 1/2 gul, 1/4 sort med
rød kontrast tråd

Føringsstøtteregimentet
(FSR)

Mørkeblå

1/2 mørkeblå, 1/4 gul, 1/4 sort

Trænregimentet
(TRR)

Karmoisinrød

1/4 karmoisinrød, 1/2 hvid,
1/4karmoisinrød,

Efterretningsregimentet
(EFR)

Blå

1/5 blå, 3/5 højrød, 1/5 blå

Bælte
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FN

Højrød

1/5 højrød, 3/5 lyseblå, 1/5 højrød

Øvrige MYH

Højrød

1/1 højrød

Anskaffelse
Regimentsbælte anskaffes lokalt.
Bæringsret
Militært personel har ret til at bære regimentsbælte.
Bæringsbestemmelser
Regimentsbælte anlægges i overensstemmelse med det afdelingsmærke, som personellet
bærer.
Bæltet kan bæres synligt ved anvendelse af MTS skjorte samt M/69 skjorteuniform.
Bæltet bæres således, at spændet sidder i venstre side med lukkeremmenes spidser vendende bagud.
6.6 Tjenestestedsmærker

Figur 604: Tjenestestedsmærke M/69 garnisonsjakke
Formål
Tjenestestedsmærket har til formål at angive den enkeltes tjenestested inden for Forsvaret,
såfremt den pågældende forretter tjeneste udenfor den myndighed, hvis mærke bæres som
afdelingsmærke.
Tjenestestedsmærket er normalt enten afdelingsmærket, der er udført i metal, eller værnsfælles myndigheders mærke udført i metal og/eller guldbroderi.
Anskaffelse
Tjenestestedsmærker udleveres jf. gældende bestemmelser.
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Anvendelse
Tjenestestedsmærket anvendes af personel, der er beordret til tjeneste ved myndigheder,
stabe eller skoler.
Personel, der bærer tjenestestedsmærket som afdelingsmærke, anlægger ikke tjenestestedsmærke.
Følgende myndigheder og stabe i Hæren anvender tjenestestedsmærke:




Hærkommandoen (HKO)
Hærens brigader (BDE)
Hærens regimenter (REG)

Tjenestestedsmærket bæres kun af personel, som er beordret til tjeneste ved ovenstående
myndigheder.
Underlag: Karmoisinrødt.
Personel, der skal bære tjenestestedsmærke bærer underlag til dette mærke, som anført for
den afdeling, hvor de forretter tjeneste.
Bæringsbestemmelser
Tjenestestedsmærket anlægges på:





Jakke, garnisonsuniform M/69
Jakke, tjenesteuniform M/80
Garnisons- og tjenesteskjorter M/69 og M/80
MTS M/11 skjorte

Tjenestestedsmærke bæres midt på venstre brystlommes springfold og skal således bæres i
retvendt udgave.
Tjenestestedsmærke af metal bæres ophængt i sort læderstrop eller i klar plast, dog anlægges tjenestestedsmærket direkte på jakke, garnison M/69 og jakke, tjeneste M/80.
Tjenestestedsmærke anlægges sammen med ordensspænde, men aflægges, når der anvendes store dekorationer.
Tjenestestedsmærket kan anlægges under kortvarige tilkommanderinger, såfremt den stedlige chef finder det hensigtsmæssigt.
Designeret personel anvender ved tjeneste i designeringsfunktionen tjenestestedsmærke for
den myndighed, de er designeret til.
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6.7 Underafdelingssløjfer

Figur 605: Underafdelingssløjfe MTS M/11 jakke ALM og LET, samt skjorte
Formål
Underafdelingssløjfen har til formål at angive personellets tilhørsforhold til den enkelte underafdeling og bæres primært under ophold i garnison.
Beskrivelse
Underafdelingssløjfen fremstilles af farvet plastikmateriale.
Anskaffelse
Underafdelingssløjfer anvendes primært i forbindelse med Hærens Basisuddannelse, eller
efter enhedschefens bestemmelser.
Anvendelse
Personel tjenstgørende ved en underafdeling, der organisatorisk indgår i en afdeling, bærer
underafdelingssløjfer således:










STKMP/STESK/STB:
1 KMP/1 ESK/1 BT:
2 KMP/2 ESK/2 BT:
3 KMP/3 ESK/3 BT:
4 KMP/4 ESK/4 BT:
5 KMP/5 ESK/5 BT:
6 KMP/6 ESK/6 BT:
7 KMP/7 ESK/7 BT:
8 KMP/8 ESK/8 BT:

Karmoisinrød
Højrød
Hvid
Blå
Gul
Sort
Grå
Violet
Grøn

Underafdelingernes nummerrækkefølge er den rækkefølge, hvori de er anført på afdelingens
organisationsskema.




Stabsunderafdelinger (STKMP/BDE m.v.)
Kampunderafdelinger
Andre underafdelinger

Bæringsbestemmelser
Underafdelingssløjfer bæres på distinktionsstroppen under gradstegn.
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6.8 Underafdelingstørklæde

Figur 606: Underafdelingstørklæde
Formål
Med henblik på at styrke den enkeltes tilhørsforhold til underafdelingen tillades det, at der
bæres underafdelingstørklæder efter nedennævnte bestemmelser.
Beskrivelse
Underafdelingstørklædets farve fastsættes af chefen for den pågældende underafdeling, idet
det dog normalt skal tilstræbes, at farven svarer til underafdelingssløjferne.
Anskaffelse
Underafdelingstørklædet anskaffes lokalt.
Bæringsbestemmelser
Underafdelingstørklæde kan anlægges til MTS M/11 uniform efter tjenestestedschefens bestemmelse i forbindelse med parader, æreskommandoer, opvisningsarrangementer, forældredage m.v. og vagttjeneste i garnison.
Regimentsstabe m.v. kan anlægge et lignende tørklæde efter ovennævnte bestemmelser.
Ved FN-tjeneste anlægges lyseblå FN-tørklæde.
6.9 Navneafmærkning

Figur 607: Navneafmærkning
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Formål
Navneafmærkningen har til formål at kunne identificere bæreren.
Beskrivelse
Navneafmærkning til militært personel fremstilles i to typer således:
 Garnisonsuniform M/69 og jakke M/80(K): Sort plastikplade med låsestifter og
tilhørende låseknapper. Navnet trykt i hvidt
 MTS M/11 kampuniform: Sandfarvet lukkebånd med navnet trykt i sort
Anvendelse
Navneafmærkning anvendes altid til daglig tjeneste, under møder, deltagelse i kursus m.v.
Navnemærke anvendes ikke i forbindelse med anlæggelse af dekorationer på garnisonsuniform.
Bæringsbestemmelser
Navnemærke til garnisonsuniform M/69 og jakke, tjensteuniform M/80(K) bæres på følgende måde:
Midt på højre brystlommes lommeklap eller tilsvarende på:



Jakke, garnison
Skjorte, garnison

Figur 608: Navneafmærkning på jakke M/69 og jakke, tjensteuniform M/80(K)
På sweater bæres navnemærket på højre skulderstykke.
Navnebånd bæres på lukkebåndet på al øvrig yderpåklædning.
6.10 Navnebånd
MTS M/11 navnebånd må bæres i otte varianter

Navnebånd med initialer og efternavn på sandfarvet baggrund med sort skrift

Navnebånd med fornavn(e) og efternavn på sandfarvet baggrund med sort skrift

Navnebånd med initialer og efternavn samt MANR på sandfarvet baggrund med sort
skrift

Navnebånd med bynavn og MANR på sandfarvet baggrund med sort skrift

Navnebånd med initialer og efternavn samt MANR og blodtype på sandfarvet baggrund
med sort skrift

Navnebånd med MANR på sandfarvet baggrund med sort skrift (befales ved særlige nationale opgaver)

Navnebånd med fornavn(e) og MANR på sandfarvet baggrund med sort skrift (kun i internationale missioner)
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Navnebånd med fornavn(e) eller efternavn, MANR og blodtype på sandfarvet baggrund
med sort skrift (kun i internationale missioner og navnebåndet skal indeholde alle tre informationer)

Særlige navnebånd
ARBEJDSMILJØINSPEKTØR anvender navneafmærkning som nedenfor angivet. AM INSPEKTØR er forkortelsen for Arbejdsmiljøinspektør.
Navnebåndet bæres på MTS jakke og skjorte samt Regnjakke M11 og kedeldragt.

Figur 609: Arbejdsmiljøinspektør på navnebånd
ARBEJDSMILJØRÅDGIVER anvender nedenstående navneafmærkning, hvor både funktion og
navn fremgår.
Navneskiltet udleveres af Hærens Arbejdsmiljøinspektør til den medarbejder der skal varetage funktionen som arbejdsmiljørådgiver ved en af Hærens NIV III myndigheder.
Navneskiltet bæres på MTS jakke og skjorte samt Regnjakke M11 og kedeldragt.

Figur 610: Arbejdsmiljørådgiver på navnebånd
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6.11 Kongeligt navnetræk

Figur 611: Kongeligt navnetræk på uniformer
Formål
Formålet med kongeligt navnetræk er at vise Den Kongelige Livgardes, Gardehusarregimentets og Jydske Dragonregiments særlige tilknytning til kongehuset. Dette tilhørsforhold vises
ved, at personel ved de tre regimenter bærer kongeligt navnetræk.
Anskaffelse
Kongelige navnetræk udleveres jf. gældende bestemmelser.
Bæringsret
Alene personel ved Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment har ret til at bære kongelige navnetræk.
Betegnelse
De kongelige navnetræk betegnes således:









(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

H.M. Dronning Margrethes kronede navnetræk, forgyldt, lille
H.M. Dronning Margrethes kronede navnetræk, forgyldt, stor
H.M. Dronning Margrethes kronede navnetræk, guldbroderi, grøn
H.M. Dronning Margrethes kronede navnetræk, guldbroderi, mørkeblå
H.K.H. Prins Henriks kronede navnetræk, forgyldt, lille
H.K.H. Prins Henriks kronede navnetræk, forgyldt, stor
H.K.H. Prins Henriks kronede navnetræk, guldbroderi, grøn
H.K.H. Prins Henriks kronede navnetræk, guldbroderi, mørkeblå
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Skematisk oversigt over bæringsbestemmelser for kongelige navnetræk.
Den Kongelige Livgarde

Officerer samt tilsvarende personel

og Gardehusarregimentet

uden for den militære rækkefølge (A)
Sergent- og konstabelgruppen
samt meniggruppefører (B)
Øvrigt personel (C)

Jydske Dragonregiment

Som (A)
Som (B)
Som (C).

Jakke, garnison M/69 og M/80(K)

6

6

7

2

2

3

Jakke, selskab

8

8

8

4

4

4

Jakke, MTS ALM og LET

6

5

5

2

1

1

Skjorte, MTS og skjorte, M/69 og M/80(K)

6

5

5

2

1

1

Personel, der bærer skulderdistinktioner, anlægger på M/69 skjorte, MTS skjorte og MTS
uniformsjakker navnetræk, forgyldt, lille, midt på højre brystlommes springfold eller tilsvarende sted på uniformsgenstande uden brystlommer.
Personel der ikke anvender skulderdistinktioner på M/69 bærer det kongelige navnetræk på
skulderstropperne, således at mærket placeres midt mellem knap og skuldersøm. Ved Prins
Henriks kronede navnetræk anbringes Kronen lige over H’et og vendende mod kraven.
Der anlægges kun én type kongeligt navnetræk (enten stort eller lille).
Særlige bestemmelser
H.M. Dronning Margrethes kronede navnetræk, forsølvet, stor, bæres på gallafrakke, rød,
gallafrakke, mørkeblå og kappe, sort af befalingsmænd af sergentgruppen og menigt personel tjenstgørende ved Den Kongelige Livgardes vagtkompagni.
Navnetrækket bæres endvidere på gallakappe, lyseblå, af befalingsmænd af sergentgruppen
og menigt personel ved Gardehusarregimentets Hesteskadron.
H.M. Dronning Margrethes og H.K.H. Prins Henriks kronede navnetræk, guldbroderi, mørkeblå, bæres på selskabsuniform på venstre side af jakken, midt under brystlommen dannende
en lige linje med knapperne på venstre side.
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6.12 Ærmemærker til uniformssystem MTS M/11
Formål
Ærmemærket har til formål på MTS M/11 uniform at angive personellets tilhørsforhold til en
enhed, skole, institution eller lignende.
Beskrivelse

Figur 612: Korrekt placering af ærmemærker på MTS jakke M/11 ALM og LET
Mærkerne skal være af stof og udføres som en cirkel, der er 8 cm i diameter. Undtaget herfor er dog de internationale ærmemærker, der anvendes i forbindelse med internationale
missioner. Da mærkerne er runde og derfor ikke skal følge de heraldiske regler, kan motivet
godkendes af chefen for nærmeste foresatte myndighed eller enhed.
Anvendelse
Ærmemærker anvendes således:





Hærkommandoens mærke kan anlægges som tjenestedsafmærkning af personel, som er
tjenstgørende ved de pågældende myndigheders stabe og divisionstropper
Brigade- og regimentsmærker kan anlægges af personel tjenstgørende ved de pågældende myndigheders stabe og enheder
Skolemærker eller lignende kan anlægges af personel tjenestegørende ved de pågældende myndigheder
Afdelings- og underafdelingsmærker kan anlægges af personel tjenstgørende ved en afdeling eller underafdeling

Bæringsbestemmelser
Mærkerne kan anlægges på:
•
MTS M/11 Jakke ALM og LET
•
Køredragt
Der kan på hvert ærme anlægges et mærke. Mærket anlægges direkte på det store lukkebånd uden anvendelse af beskyttelsesklap.
Egen enhedsmærke bæres på venstre ærme og foresat myndighedsmærke bæres på højre
ærme.
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6.13 Værnepligtsrådet
Formål
Ærmemærkerne har til formål på MTS M/11 uniform at afmærke personellet, der er valgt til
Værnepligtsrådet, er journalist på Soldaten eller er Landstalsmand.
Værnepligtsrådet

Figur 613: Afmærkning af Værnepligtsrådet på venstre ærme
Journalist

Figur 614: Afmærkning af Journaltist på venste ærme

Sagsnr.: 2020/044160
Dok.nr.: 414037
Side 54 af 86

FKOBST H.628-1
2021-03

Landstalsmanden
Formålet med markeringen er at sikre synligheden af den værnepligtige tillidsvalgte ved tjenestestedet. Dette gøres med henblik på at sikre, at landstalsmanden er let genkendelig
både for foresatte, de værnepligtige såvel som i en ransagningssituation, hvor landtalsmandens tilstedeværelse er påkrævet. Af disse årsager skal mærkerne også bæres på kampuniform.

Figur 615: Afmærkning af Landstalsmanden på venstre ærme
Bæringsbestemmelser
Mærkerne skal anlægges på MTS M/11 jakke ALM og LET.
Anskaffelse
Mærkerne anskaffes og udleveres jf. Værnepligtsrådet bestemmelser.
6.14 Enhedsmærker
Formål
Enhedsmærke er relateret til korpsånd og artefakter i enheden.

Figur 616: Enhedsmærker højre ærme på jakke MTS M/11 ALM og LET
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Anvendelse
Enhedsmærke udarbejdes jf. nedenstående kriterier:









Størrelsen af mærket skal være 50 x 150 mm
Mærket skal dække hele lukkebåndet på MTS uniformsjakke MTS M/11 ALM og LET
Baggrundsfarven skal være MTS
Der må ikke være dannebrog eller andre typer af dansk flag på mærket
Tekst og motiv skal være sort, mørkebrun eller mørkegrøn
Tekst og motiv skal være militært og lødigt
Tekst skal være på dansk eller engelsk
Mærket skal godkendes af regiments- og brigadeniveau

Bæringsbestemmelser
Enhedsmærker skal anlægges på øverste lukkebånd på højre ærme på MTS M/11 Jakke ALM
og LET.
6.15 Afdelings-/Underafdelingsskjold anvendt som tjenestestedsmærke
Ved nogle enheder er der tradition for anvendelse af Bataljons-/Afdelings/Underafdelingsskjolde anvendt som tjenestestedsmærke. Mærkerne er eller anskaffes for
egne driftsmidler.
Anvendelse
Mærket føres på samme måde som afdelingsmærker anvendt som tjenestedsmærke.
Det vil sige:

På skjorte, MTS

På Garnisonsjakke og -skjorte M/69
Mærket må ikke føres sammen med ærmemærker på jakke MTS M/11.

Figur 617 Bataljonsmærke anvendt som
tjenestestedmærke på skjorte, MTS
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6.16 Særligt godkendte armbind

Figur 618a: Særlige armbind (gammel version)

Figur 618b: Særlig armbind/afmærkning (ny version)
Formål
Med henblik på at kendetegne særlige funktioner eller tilkendegive sorg, kan anlægges særligt godkendte armbind/afmærkning.
Beskrivelse
Særligt godkendte armbind omfatter følgende armbind:









Sort armbind anvendes til at tilkendegive sorg findes kun som sort armbind til at tage
omkring ærmet
Sort armbind med MP påtrykt i hvidt kendetegner militærpolitipersonel
Blåt armbind med sorte kanter kendetegner feltgendarmeri og vagtpersonel
Grønt armbind med PRESSE påtrykt i gult kendetegner pressepersonel
Grønt armbind kendetegner militære og civile observatører samt kontrolpersonel
Rødt armbind med et påtrykt hjul i gult kendetegner transportkontrolpersonel
Rødt armbind kendetegner normalt modstanderens parti
Hvidt armbind med et påtrykt rødt kors kendetegner sanitetspersonel
Sagsnr.: 2020/044160
Dok.nr.: 414037
Side 57 af 86

FKOBST H.628-1
2021-03






Hvidt armbind kendetegner øvelsesledelses- og kampdommerpersonel
samt neutrale styrker
Hvidt armbind med to blå striber kendetegner kampdommerpersonel fra eget parti
Hvidt armbind med to røde striber kendetegner kampdommerpersonel fra modstanderens
parti
Grønt armbind med CSCE påtrykt i sort kendetegner udenlandske observatører og inspektionshold ved øvelser

Anskaffelse
Særligt godkendte armbind er en funktionsbestemt udrustningsgenstand, der udleveres efter
gældende normer eller ved behov.
Bæringsbestemmelser
På yderpåklædningen bæres armbindet på beklædningsgenstandens venstre overarm.
7. UDDANNELSES- OG SPECIALISTMÆRKER
7.1 Formål
Formålet med de i nærværende afsnit omhandlende skuldermærker og uddannelsesemblemer er at vise, at bæreren har gennemgået en særlig uddannelse.
7.2 Beskrivelse
Skuldermærkerne er alle udformet som et svagt buet mærke, fremstillet af et ensfarvet materiale, hvorpå der er broderet enten en tekst eller et symbol.
Emblemer er udformet som beskrevet under det enkelte emblem.
7.3 Bæringsbestemmelser
Skuldermærket og emblemerne kan anlægges på MTS M/11 jakke ALM og LET og MTS M/11
skjorte samt på M/69 garnisonsjakke.
Mærket anlægges på jakkernes og skjortens højre ærme 1 cm midt under skuldersømmen.
Emblemer anlægges som angivet for det enkelte emblem.
Der må kun anlægges ét uddannelsesrelateret skuldermærke. Mærker skal registreres i DeMars.
Uddannelsesrelaterede mærker der er erhvervet og godkendt, men hvor kurset/uddannelsen
ikke gennemføres mere, kan fortsat bæres.
Det er ikke tilladt at anlægge mærker eller emblemer, hvortil man ikke har bæringsret.
7.4 Skuldermærker
Skuldermærke for jæger

Figur 701: Jæger
Beskrivelse
Mærket er udformet med påskriften JÆGER i gylden tråd.
Sagsnr.: 2020/044160
Dok.nr.: 414037
Side 58 af 86

FKOBST H.628-1
2021-03

Anskaffelse
Jægermærket udleveres jf. gældende bestemmelser.
Bæringsret
Jægermærket må bæres af personel, som har gennemgået jægeruddannelse ved Jægerkorpset, og som har forrettet min. 1 års tilfredsstillende tjeneste ved Jægerkorpset som Jægersoldat.
Skuldermærke for patruljekursus

Figur 702: Patrulje
Beskrivelse
Mærket er udformet med påskriften PATRULJE i gylden skrift.
Anskaffelse
Patruljemærket i guld udleveres i forbindelse med afslutningen af patruljekursus.
Bæringsret
Skuldermærke, patrulje, guld må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har
gennemført kursus i patruljetjeneste.
Skuldermærke for patruljeinstruktørkursus

Figur 703: Patruljeinstruktør
Beskrivelse
Mærket er udformet med påskriften PATRULJE i sølv skrift.
Anskaffelse
Patruljemærket i sølv blev udleveret i forbindelse med afslutningen af patruljeinstruktørkursus.
Bæringsret
Skuldermærke, patrulje, sølv må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har
gennemført kursus i patruljeinstruktørkursus.
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Skuldermærke for Militærpoliti

Figur 704: MP
Beskrivelse
Mærket er udformet med to korslagte pistoler broderet i gylden og sort tråd.
Anskaffelse
Skuldermærke, MP udleveres jf. gældende bestemmelser.
Bæringsret
Mærket kan bæres af militærpolitiuddannet personel, der har forrettet 12 måneders tilfredsstillende tjeneste i en funktion, som forudsætter en militærpolitiuddannelse. Bæringsretten
optjenes fra det tidspunkt personellet er befalet i en MP-funktion – typisk efter gennemførelse af grunduddannelsen.
Skuldermærke for Ammunitionsrydder

Figur 705: EOD
Beskrivelse
Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskriften EOD (Explosive Ordnance Disposal) i gylden tråd.
Anskaffelse
Skuldermærke for ammunitionsrydder, "EOD" udleveres i forbindelse med afslutning af ammunitionsrydningskursus.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har gennemført kursus i
ammunitionsrydning.
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Skuldermærke for Movement Control personel

Figur 706: MOVCON
Beskrivelse
Mærket er udformet på rød filt med påskriften MOVCON (Movement Control) i gylden tråd og
med gylden kanttråd.
Anskaffelse
Skuldermærket kan kun tildeles af Chefen for Trænregimentet.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der har gennemført og bestået uddannelser og tjeneste i
henhold til de af Trænregimentets beskrevne kriterier.
Skuldermærke for CBRN Officerer og Befalingsmand

Figur 707: CBRN
Beskrivelse
Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskrift CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) i gylden tråd.
Anskaffelse
Skuldermærke for CBRN–specialister udleveres af Ingeniørregimentet i forbindelse med afslutning nedenstående uddannelser:
1. For Officerer og Befalingsmænd:

IGR 660 CBRN-STBM IGR 660 CBRN-Cellefører, operativt

IGR 620 CBRN-kursus, Officer (CBRNO)

IGR 610 CBRN-kursus, befalingsmand (CBRNBM)
2. For manuelt niveau:

Bestået CBRN-Specialist mærkeprøve, afholdt af S7 VF CBRN ved Ingeniørregimentets
foranstaltning

Sagsnr.: 2020/044160
Dok.nr.: 414037
Side 61 af 86

FKOBST H.628-1
2021-03

Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der har gennemført og bestået ovennævnte CBRN-specialist
uddannelser og prøver i henhold til de af S7 VF CBRN ved Ingeniørregimentets beskrevne
kriterier.
Skuldermærke for TACP personel

Figur 708: TACP
Beskrivelse
Mærket er udformet på grønt stof med ramme og påskrift TACP (Tactical Air Control Party) i
sort tråd.
Anskaffelse
Skuldermærket udleveres til TACP personel.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der har gennemgået TACP grunduddannelse og som har forrettet minimum et års tilfredsstillende tjeneste ved et TACP.
Skuldermærke for MEDIC

Figur 709: MEDIC
Beskrivelse
Mærket er udformet på grønt stof med ramme og påskrift MEDIC i sort tråd.
Anskaffelse
Mærket udleveres af chefen for Sanitetskompagniet ved Trænregimentet, jf. gældende bestemmelser.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der har gennemført og bestået Medic uddannelsen ved Sanitetskommandoen og efterfølgende forrettet minimum 12 måneders tilfredsstillende tjeneste
som behandlerspecialist i rammen af Hærens sanitetsenheder.
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Skuldermærke for Beskyttelsessoldater (Protection Team)

Figur 710: Protection Team
Beskrivelse
Mærket er udformet med påskriften PROTECTION TEAM i gylden tråd.
Anskaffelse
Protection Team mærke udleveres jf. gældende bestemmelser.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, som har gennemgået Personbeskyttelsesuddannelsen ved
Jægerkorpset (Q-ID2493516) og som har forrettet min. 2 tilfredsstillende udsendelser ved
Jægerkorpset som Protection Team soldat.
Skuldermærke for Militærpsykologer

Figur 711: Military Psychologist
Beskrivelse
Mærket er udformet på MTS baggrund, med skrift og kant i brun farve. Det bæres på højre
skulder 1 cm under syningen.
Anskaffelse
Skuldermærke, MILITARY PSYCHOLOGIST udleveres jf. gældende bestemmelser i Veterancentret
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der er uddannet psykologer og har oparbejdet de nødvendige
uddannelser for at kunne udsendes på vegne af Veterancentret til Internationale Operationer
og forrettet 12 måneders tilfredsstillende tjeneste i Veterancentret.
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Skuldermærke for Geospatial specialist

Figur 712: GEO (Geospatial)
Beskrivelse
Mærket er udformet på sort filt med ramme og påskriften GEO (Geospatial) i gylden tråd.
Anskaffelse
Skuldermærke for geospatial specialist, "GEO" udleveres af Ingeniørregimentet i forbindelse
med afslutning af geospatial grunduddannelse.
Bæringsret
Mærket må bæres af personel, der med tilfredsstillende resultat har gennemført geospatial
grunduddannelse ved Ingeniørregimentet.
7.5 Uddannelsesmærker/-emblemer
Generelle bæringsbestemmelser
Der må anlægges op til to uddannelsesmærker/-emblemer uanset antallet af erhvervede.
Der kan kun anlægges ét som skuldermærke.
Rytteremblem betragtes separat og må anlægges sammen med to øvrige uddannelsesemblemer. Rytteremblem føres på vestre lomme på MTS M11 og M/69.
Uddannelsesmærker/-emblemer kan anlægges på MTS M/11 kampuniformssystem, M/69
garnisonsjakke, og evt. skjorte samt på selskabsuniform.
Faldskærmsemblem

Figur 713: Faldskærmsemblem
Beskrivelse
Mærket er udformet som vist ovenfor.
Emblemerne fremstilles i følgende varianter:





Faldskærmsmærke, broderet sand på sandfarvet bund
Faldskærmsmærke, metal
Fritfaldsmærke, metal
Faldskærmsmærke, guldbroderi, på grøn eller mørkeblå bund
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Anskaffelse
Faldskærmsemblemet udleveres efter kursets gennemførelse jf. gældende bestemmelser.
Der kan anskaffes emblem til selskabsuniform.
Bæringsret
Personel, som med tilfredsstillende resultat har gennemført faldskærms- eller fritfaldsgrunduddannelse ved Jægerkorpset, har bæringsret.
Bæringsbestemmelser
Faldskærmsemblem, broderet anlægges på MTS M/11, jakke ALM og LET, centreret over
højre lomme, 1 cm. over navnebåndet.
Faldskærmsemblem, metal anlægges på skjorte MTS M/11 samt jakke og skjorte M/69.
Faldskærmsemblem, metal anlægges på skjorte M/11 centreret på højre lommeklap, og på
jakke og skjorte M/69, 1 cm over højre lomme.
Faldskærmsemblem, guldbroderet på grøn bund kan anlægges på jakke, M/69, centreret 1
cm. over højre lomme.
Emblemet, udført i guldbroderi på sort bund kan bæres på selskabsjakke, emblemet anlægges da 1 cm over afdelingsmærket

Figur 713a: Placering af Faldskærmsemblem
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Enkeltkæmperemblem

Figur 714: Enkeltkæmperemblem
Beskrivelse
Stofmærket er 39x70 mm og i grønt stof med ramme og motiv af en dolk (spidsen nedadvendt) i sort tråd.
Anskaffelse
Stofmærke og sølvdolk udleveres efter bestået enkeltkæmperkursus.
Bæringsbestemmelser
Stofmærket bæres på MTS jakke M/11 ALM på venstre side til højre for lynlås med spidsen
vendende nedad. På MTS jakke M/11 LET og MTS skjorte bæres mærket midt på venstre
brystlomme (under knappen) med spidsen vendende nedad.
Sølvdolken bæres på jakke M/69 på venstre brystlommes springfold med spidsen vendende
nedad.
Sirius emblem

Figur 715: Sirius emblem
Beskrivelse
Mærket er udformet som vist overfor.
Emblemerne fremstilles i følgende varianter:




Emblemet, udført i etikettevæveri på olivengrøn bund
Emblemet, udført i guldbroderi på mellemgrøn bund
Emblemet, udført i guldbroderi på mørkeblå bund
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Anskaffelse
Emblemet, udført i etikettevæveri, udleveres til personel, der er tjenstgørende ved Slædepatruljen SIRIUS.
Emblemet udført i guldbroderi kan anskaffes.
Bæringsret
Følgende personel har ret til at bære emblemet:


Personel, der har gennemgået specialuddannelse til og forrettet tjeneste ved Slædepatruljen SIRIUS

Bæringsbestemmelser
Emblemet, udført i etikettevæveri på olivengrøn bund, kan bæres på MTS M/11 uniformsystemet.
Emblemet anlægges 1 cm midt over navneafmærkningen.
Emblemet, udført i guldbroderi på mellemgrøn bund, kan bæres på M/69 garnisonsjakke.
Emblemet anlægges 1 cm midt over højre brystlomme.
Emblemet, udført i guldbroderi på mørkeblå bund, kan bæres på selskabsjakke.
Emblemet anlægges 1 cm midt over afdelingsmærket.
Finskytteemblem

Figur 716: Finskytteemblem
Beskrivelse
Emblemerne fremstilles i følgende varianter:
Farvet emblem, udført i maskinbroderi på sandfarvet baggrund og sandfarvet kant.
Metalmærke i sølv og guld.
Bæringsret
Personel der har gennemført finskyttekursus med tilfredsstilledne resultat.
Anskaffelse.
Emblemet udleveres efter tilfredsstillende gennemførelse af finskyttekursus.
Bæringsbestemmelser
Emblemet, udført i maskinbroderi, kan bæres på MTS M/11 kampuniformsystemet.
Emblemet anlægges 1 cm midt over navneafmærkningen, og over evt. faldskærmsemblem.
Metalemblemet kan bæres på M/69 garnisonsjakke og MTS skjorte.
Emblemet anlægges 1 cm midt over højre brystlomme, og over evt. faldskærmsemblem.
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Rytteremblem

Figur 717: Rytteremblem
Beskrivelse
Emblemet findes i to niveauer og er udformet med en laurbærkrans, som omkranser en hestesko og to ryttersabler M/1843 påsat en menig og befalingsmands Portepee (sabelkvast).
Det er fremstillet i metal med en belægning af sølv.
På niveau 1 emblemet, som er det højst rangerende, er der påsat en pisk i guld og på bagsiden graveret med medarbejder nummer samt rækkefølge for tildelingen. Emblemet måler
3,5cm fra sabelspids til sabelbund og 3,5cm fra sabelkvast til sabelkvast.
Anskaffelse
Emblemet udleveres efter Gardehusarregimentets bestemmelser.
Bæringsbestemmelser
Emblemet kan anlægges på MTS M/11 jakker, og m/11 skjorte, M/69 jakke og skjorte samt
selskabsuniform efter Gardehusarregimentets bestemmelser.
Tjenstemærke
Generelle bæringsbestemmelser
Tjenestemærke bæres efter samme generelle bæringsbestemmelser som for uddannelsesemblemer, dog må der kun anlægges ét tjenestemærke uanset antallet af erhvervede tjenestemærker.

Tjenestemærke, Hærens Sergentskole
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Figur 718: Tjenestemærke Hærens Sergentskole
Beskrivelse
Emblemerne fremstilles i fire varianter:






Emblemet,
Emblemet,
Emblemet,
Emblemet,

udført
udført
udført
udført

i
i
i
i

etikettevæveri på sand bund, til jakke M/11, ALM og LET
metal med emalje, til skjorte M/11, eller jakke og skjorte M/69
guldbroderi på grøn bund, til garnisonsuniform
guldbroderi på mørkeblå bund, til selskabsuniform

Anskaffelse
Mærket udleveres jf. Hærens Sergentskolens bestemmelser for Hærens Sergentskoles Tjenestemærke.
Bæringsret
Følgende personel har ret til at bære tjenestemærket:



Militært personel der har udført mindst to års sammenhængende tilfredsstillende tjeneste ved Hærens Sergentskole

Tjenesteperioden tælles fra skolens flytning til Varde den 1. maj 2014.
Bæringsbestemmelser
Emblemet, udført i etikettevæveri på sandfarvet bund, kan bæres på MTS M/11 jakke ALM
og LET. Emblemet anlægges 1 cm midt over navneafmærkningen.
Emblemet, udført i metal med emalje, kan bæres på M/69 jakke og skjorte, samt MTS M/11
skjorte. Emblemet anlægges 1 cm midt over højre brystlomme.
Emblemet, udført i guldbroderi på mørkeblå bund, kan bæres på selskabsjakke. Emblemet
anlægges 1 cm midt over afdelingsmærket, over evt. faldskærmsemblem.
Emblemet, udført i guldbroderi på grøn bund, kan bæres på garnisonsjakke M/69. Emblemet
anlægges centreret 1 cm over højre brystlomme, over evt. faldskærmsemblem.
Bæres der faldskærmsemblem, bæres tjenestemærket 1 cm over faldskærmsemblemet, så
der maksimalt bæres to mærker over højre lomme (se fig. 719)
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7.6 Udmærkelsestegn
Beskrivelse
Mærket er et ca. 25 mm cirkulært metalmærke fremstillet i messing, som efterfølgende er
behandlet ved enten brunering, forsølvning eller forgyldning.

Figur 719: udmærkelsestegn
Anskaffelse
Erhvervede udmærkelsestegn udleveres til ejendom.
Bæringsret
Personel, der har bestået prøverne for erhvervelse af udmærkelsestegn, har ret til at bære
disse.
Bæringsbestemmelser
Udmærkelsestegn kan bæres på M/69 garnisonsjakke.
Der fastsættes ingen særlig rækkefølge for placeringen af de enkelte udmærkelsestegn.
Ved udmærkelsestegnets fastsyning iagttages, at punktet, hvor de to bladspidser i laurbærkransen mødes, skal vende opad.
Anlæggelse af udmærkelsestegn på uniform M/69
På garnisonsjakke fastsys tegnene med 1 cm mellemrum i en vandret række med underkanten 1 cm over højre brystlomme og symmetrisk om en lodret linje igennem midten af lommens springfold. Såfremt flere end 4 tegn erhverves, påbegyndes efter tilsvarende retningslinjer en ny række 1 cm over 1. række.
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Figur 719a: Udmærkelsestegn

Figur 719b: Udmærkelsestegn

Figur 719c: Udmærkelsestegn
Personel, der bærer enten faldskærms-, Tjenestemærke for Hærens Sergentskole eller siriusemblem, bærer udmærkelsestegn med 2 cm mellemrum i en vandret række á 3 mærker
med overkant 1 cm under lommeknap på højre brystlomme og symmetrisk om en lodret
linje igennem midten af lommens springfold. Er kun ét henholdsvis to tegn erhvervet, bæres
det/disse som midterste henholdsvis som de to yderste tegn i rækken á 3 mærker. Er flere
end 3 udmærkelsestegn erhvervet, påbegyndes en ny række 1 cm under første række. BæSagsnr.: 2020/044160
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rer dette personel tillige kongeligt navnetræk bæres udmærkelsestegn i vandrette rækker af
2 tegn på højde med navnetrækket, og rækker af 3 tegn fra 1 cm under navnetrækket.
Der må ikke anlægges udmærkelsestegn både over og på lommen samtidig. Har man erhvervet flere udmærkelsestegn end der er plads til, må man derfor vælge hvilke der bæres.
Anlæggelse af udmærkelsestegn på uniform M/11
På MTS M/11 Jakke, ALM og LET, fastsys tegnene i op til to rækker af fem tegn på højre
ærmes overfald. Har man mere end 5 tegn, påbegyndes en ny række under den første, og
tegnene placeres symmetrisk ift. tegnene i den øverste række.
Når udmærkelsestegn ikke bæres, anlægges et tomt ydre velcro stykke fra den anden uniformsjakke, således at man kun fastmonterer udmærkelsestegn én gang på båndet. Udmærkelsestegn kan anlægges ved parader og andre festlige lejligheder.
Øvrige mærker som evt. bæres samme sted, fx beredskabsstyrkemærke, aflægges når der
bæres udmærkelsestegn. Tegnene bæres uden underlag på M/11.

Figur 719d: Udmærkelsestegn
Udmærkelsestegnene anlægges med underlag i våbenfarverne, som er følgende:









Den Kongelige Livgarde
og Slesvigske Fodregiment:
Jydske Dragonregiment:
Gardehusarregimentet:
Danske Artilleriregiment:
Efterretningsregimentet:
Ingeniørregimentet:
Føringsstøtteregimentet:
Trænregimentet:

Højrød
Karmoisinrød
Hvid
Karmoisinrød
Grå
Sort
Mørkeblå
Karmoisinrød
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Dansk Militært Idrætsforbunds mærke
Det af Dansk Militært Idrætsforbund udleverede guld, sølv eller bronzeemblem er at betragte som et udmærkelsestegn og må bæres på de samme uniformsgenstande, dog altid nederst midt på venstre lommes springfold under eventuelt tjenestestedsmærke. Kun det sidst
modtagne emblem må bæres.

Figur 720: Dansk Militært Idrætsforbunds bronzeemblem
8. CIVILE OG UDENLANDSKE MÆRKER
8.1 Civilt erhvervede mærker og lignende
Følgende mærker må bæres permanent på Garnisonsuniform M/69:





Idrætsmærke
Selvforsvarsmærke
De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers skyttemærke
Dansk Faldskærmsunions Faldskærmsmærke

Samt ét af følgende mærker:





Dansk Røde Kors Førstehjælpsemblem
ASF-Dansk Folkehjælpsemblem
Dansk Livrednings Forbunds Livredderskjold
Dansk Svømmeforbunds Svømmemærke

Bæringsbestemmelser
Mærkerne bæres på venstre overærme, symmetrisk om en lodret linje gennem midten af
ærmets yderside, samt under eventuelt gradstegn, i en vandret række á tre mærker, idet de
enkelte mærker sættes med 1 cm mellemrum. Såfremt fire mærker erhverves, bæres det
fjerde mærke 1 cm under 2 mærke i første række.
Dansk Faldskærmsunions faldskærmsvinge og Dropzone Denmarks
faldskærmsvinge må tillige bæres jf. de samme bestemmelser som faldskærmsemblemer
på MTS M/11 jakke ALM og LET, MTS skjorte.
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Dansk Faldskærmsunions og Dropzone Denmarks Faldskærmsvinger findes i forskellige varianter og må anlægges efter de respektive bestemmelser for erhvervelse.
Der må kun anlægges én af de to civile vinger på uniformen.

Figur 801: Dansk Faldskærmsunions Faldskærmsvinge

Figur 802: Dropzone Denmarks Faldskærmsvinge
Mærker til støtte af særlige formål
Tilladte mærker
Det er tilladt at bære de mærker, som sælges med justitsministeriets tilladelse på visse af
årets dage såsom:





Valdemarsdagens flag
Dybbølmærket
Høstblomsten
Røde Korsmærket m.fl.

Bæringsbestemmelser
Mærkerne må kun bæres på selve dagen og bæres normalt på venstre revers af den anlagte
uniform.
8.2 Udenlandske faldskærmsemblemer
Bæringsbestemmelser
Udenlandske militære faldskærmsvinger må anlægges, idet der som udgangspunkt maksimalt må anlægges to faldskærmsvinger.
Såfremt den ene er dansk, må der således normalt anlægges én udenlandsk faldskærmsvinge. Dog er det, udover de maksimale to faldskærmsvinger, tilladt på højre ærme at anlægge
faldskærmsvinge fra enten Storbritannien, Australien eller New Zealand, for personel som
har erhvervet en af disse.
Udenlandske militære faldskærmsvinger skal erhverves i militært regi i udlandet.
Den hollandske faldskærmsvinge uden stjerne betragtes som en udenlandsk militær faldskærmsvinge, på lige fod med den hollandske militære vinge med stjerne.
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Figur 803: Udvalgte udenlandske faldskærmsvinger, fra venstre:
Hollandsk m. stjerne, Hollandsk u. stjerne, Amerikansk med enhedsbaggrund

Figur 804: Britisk faldskærmsvinge, anlagt øverst på højre ærme
8.3 Udenlandske udmærkelses- og uddannelsestegn
Bæringsbestemmelser
Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse
med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt
anlægges ét udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn af gangen. Udenlandske militære udmærkelses- og uddannelsestegn skal registreres i DeMars.
Mærker som er erhvervet som høfligheds- eller venskabsgaver, kan kun anlægges under
tjeneste i det land, hvori de er erhvervet.
Udenlandske uddannelses- eller udmærkelsestegn kan anlægges på M/69 garnisonsuniformen. (og på MTS M/11 jf. myndighedens bestemmelse)
Udenlandske mærker anlægges efter det pågældendes lands bestemmelser, så længe det
ikke strider imod danske mærkers placering.
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Figur 805: Eksempler på udenlandske udmærkelses- og uddannelsestegn
9. DEKORATIONER
Ref.:
Hofmarskallatets reglement for bæring af dekorationer.
9.1 Dekorationer
Dekorationer inddeles i:




Ordener
Medaljer
Hæderstegn

Dekorationer kan bæres som:




Store dekorationer
Små dekorationer
Ordensspænde

9.2 Ordener
Der er i Danmark to kongelige ridderordener:



Elefantordenen der er Danmarks ældste og fineste kongelige ridderorden. Den uddeles
normalvis kun til statsoverhoveder
Dannebrogordenen der findes i flere klasser og som uddeles til både civile og militære
danskere og udlændinge
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Se mere om de to ordner på kongehusets hjemmeside:
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/tildeling-af-ordener/tildeling-af-ordene
9.3 Medaljer og hæderstegn
En række forskelige myndigheder i Danmark tildeler medaljer og hæderstegn. Kongehuset
tildeler erindrings- og mindemedaljer ved særlige lejligheder, ligesom de fx tildeler den kongelige fortjenstmedalje til ansatte i Forsvaret.
Forsvaret tildeler fx medaljer til faldne, sårede, for udsendelser, særlig indsats m.v. Herudover tildeler Forsvaret, efter kongelige godkendelse, hæderstegn for god tjeneste i hæren.
9.4 Bæring af store dekorationer
Store dekorationer skal bæres:




Når Hendes Majestæt Dronningen (eller evt. Regenten) er til stede
Ved kirkelige højtideligheder
Ved officielle galla- og festforestillinger i Det Kongelige Teater

Store dekorationer kan bæres:




Ved militære begivenheder som parader, udnævnelser, m.v.
Ved jubilæumsfester, mindehøjtideligheder og tilsvarende sammenkomster arrangeret af
foreninger, sammenslutninger, broderselskaber og lignende
Ved større familiefester

Danske dekorationer bæres normalvis i krydsbånd, dog gælder det, at dekorationer med
spænde på båndet altid bæres i lodret bånd, således at spændet bliver synligt.
Har man flere dekorationer bæres de i en særlig rækkefølge ved siden af hinanden i én
vandret række på venstre side af brystet så tæt, at de dækker lidt ind over hinanden, og
således at krydsbåndet på den inderste dekoration længst til højre (nærmest brystets midte)
ligger over båndet nærmest til venstre; og således at ingen dekorationer kommer til højre
for midten af brystet (lynlåsen eller knapperne).
Der er ikke krav eller forventning om, at man bærer alle de dekorationer, man har fået tildelt. Har man modtaget mange dekorationer kan man selv vælge de dekorationer man ønsker at bære, idet danske dekorationer normalt kommer før udenlandske dekorationer.
Danske dekorationerne bæres i en indbyrdes rækkefølge, der er fastlagt af Ordenskapitlet.
Danske dekorationer bæres altid før udenlandske dekorationer. For de danske dekorationer
der bæres på venstre side af brystet gælder denne rækkefølge:
http://kongehuset.dk/danske-dekorationers-indbyrdes-raekkefoelge
Kun de anførte danske dekorationer må uden særlig tilladelse bæres til uniform. Det er således ikke tilladt at bære dekorationer, hvortil man ikke har bæringsret og bæringstilladelse.
Rækkefølge for udenlandske dekorationer fremgår af pk.t 9.8. og 9.9.
På uniform M/11, ALM og LET, anlægges store dekorationer kun i forbindelse med parader,
eller lignende.
På uniform M/11, ALM bæres dekorationer således at overkanten af båndene er på højde
med et punkt midt imellem den øverste og næstøverste knap (toppen af lynlåsen).
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På uniform M/11, LET og på uniform M/69 bæres de således, at den nederste del af medaljebåndet, flugter med den øverste del af brystlommen.
Når dekorationer anlægges på M/69, aftages navnemærke og tjenestestedsmærke.

Figur 901: Anlæggelse af dekorationer, på hhv. M/11 ALM, M/11 LET og M/69
For de få, der har mere end ét kommandørkors, kan andre kommandørkors bæres i kommandørkrydsbånd i en vandret række på højre side af brystet, således at den inderste,
længst til venstre dekoration ikke kommer til venstre for midten af brystet. Kommandørkorsene bæres i den officielle rækkefølge fra venstre mod højre, i samme højde som dekorationer, der bæres på venstre side af brystet.
9.5 Bæring af små dekorationer (Miniature dekorationer)
Den eneste uniform, hvor små dekorationer kan bæres, er på selskabsuniformsjakken og
normalt kun, når den anvendes som kjole og hvidt (galla).
Såfremt kongelige er til stede, bæres store dekorationer til selskabsuniform i kjole og hvidt
udgaven. Kommandører og højere grader af Dannebrogordenen bærer altid disse dekorationer som store dekorationer, medens deres øvrige dekorationer normalt bæres ”en miniature”, også når øvrige bærer store dekorationer.
Små dekorationer bæres i samme indbyrdes rækkefølge som store dekorationer og anlægges altid i krydsbånd.
Dekorationerne bæres på uniformsjakkens venstre revers med dekorationsbåndet på højde
med knaphullet i reverset.
Danske storkors, kommandørkors af 1. grad, kommandørkors, ordensstjerner og brystkors
kan ikke bæres "en miniature" og bæres altid som store dekorationer. ”Overskydende”
kommandørkors kan anlægges ”en miniature”.
Til selskabsuniform (smokingudgave) anlægges normalt kun ordensspænde. Såfremt det
befales eller fremgår af invitationen, at der anlægges dekorationer, anvendes små dekorationer i det omfang, de erstatter store dekorationer.
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Figur 902: Dekorationer på selskabsuniform
9.6 Ordensspænde
Ordensspænde er betegnelsen for et eller flere 27 mm brede ordensbånd, som er monteret
ved siden af hinanden, på et omkring 10 mm højt stift materiale og anbragt i én eller flere
rækker alt efter behov. Afstanden mellem rækkerne skal være ca. 1 mm.
Ridderkorset af Dannebrogordenen, medaljer og hæderstegn markeres ved båndfarven alene, medens de højere ordensklasser markeres med et system af rosetter og vinger, der påmonteres ordensbåndet.
Ordensspænde bæres på M/69 jakken umiddelbart over venstre brystlomme og symmetrisk
om lommens midterlinje. Ordensspænde bæres tilsvarende på skjorter.
På M/69 jakke for kvinder og på selskabsuniformsjakke bæres det med en tilsvarende placering på venstre side af brystet.
Ordensspænde bæres ikke på uniform M/11, ALM og LET samt kampskjorte.

Figur 903: Ordensspænder
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Der anlægges maksimalt fire bånd ved siden af hinanden, inden en ny række påbegyndes.
Et ordensspænde opbygges som vist nedenfor, idet de angivne numre henviser til rækkefølgen (1 er finest, 2 er næstfinest, etc.), og det kan ved fire dekorationer eller flere bygges op
med tre eller fire dekorationer i bredden. Opbygningen er vist fra en til ni dekorationer, men
kan naturligvis indeholde flere, der opbygges efter samme princip.
Ved fire i bredden

Ved tre i bredden
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9.7 Skematisk oversigt over bæring af dekorationer
I denne oversigt vises hvornår, der bæres store og små dekorationer samt ordensspænde.
Ridderkors,
PÅKLÆDNING

medaljer og
hæderstegn.

Kommandørkors.

Brystkors
og storkors.

Små
Storkorsdekorabånd.
tioner.

Ordensspænde.

Uniform M/11

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Garnisonsuniform
M/69 og tjenesteuniform og M/80
(K)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Skjorter undtagen
kampskjorte

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

(Nej)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Selskabsuniform
M/70, M/81 (K)
og M/18 (K)
(smoking)
Selskabsuniform
M/70, M/81 (K)
og M/18 (K)
(kjole og hvidt)
Gallauniform
Snorefrakke/
Snorejakke

Note 1: Til gallauniform bæres normalt altid store dekorationer og storkorsbånd. På gallauniformsjakke bæres store dekorationer således, at overkanten af båndet er på højde med
øverste knap. Store dekorationers fordeling mellem husarjakke og pels, når den bæres
overhængt, placeres efter samme retningslinjer som for gallauniformsjakke.
Note 2: På snorefrakke/-jakke anlægges normalt ordensspænde. Der kan ikke anlægges
små dekorationer på snorefrakke/-jakke. Ved lejligheder, hvor civile samt militært personel i
selskabsuniform bærer store eller små dekorationer, kan der anlægges store dekorationer dog ikke storkorsbånd. På snorefrakke/-jakke bæres store dekorationer således, at de er
placeret i sammen højde som på gallauniformsjakke.
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Note 3: Der må ikke ske sammenblanding af ordensspænde, små og store dekorationer.
Undtaget herfor er dog når ordner, som ikke kan bæres ”en miniature”, bæres sammen med
små dekorationer.
Note 4: Personel tjenstgørende i udlandet, kan bære små dekorationer, hvor det fremgår af
invitationen og efter samme retningslinjer, der er gældende for det udenlandske personel.
Note 5: Ordenstegnet til kommandør og kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen bæres
af mænd og af kvinder i uniform i ordensbånd om halsen. Til uniform M/11 bæres altid
skjorte med øverste knap knappet og ordensbåndet strammet op i halsen. Til uniform M/69
placeres ordensbåndet udenpå slipset. Bæres butterfly placeres ordensbåndet under denne.
Ved butterfly og knækflip bæres ordensbåndet under butterflyen, men båndet er synligt bag
flippen på begge sider, hvor det ligger uden på butterflyen. For gallauniform anlægges
kommandørkors således at ordenstegnet og en antydning af ordensbåndet kan ses i sammenhægtningen mellem de to hægter.
Note 6: Ordensstjerne eller brystkors bæres på venstre brystlomme af M/69 jakken og midt
på venstre side af brystet på andre uniformer. Udenlandske bryststjerner, der skal bæres på
venstre side sammen med en dansk, bæres under den danske i den indbyrdes officielle rækkefølge.
Note 7: Dannebrogordenens storkorsbånd bæres fra højre skulder, under uniformsjakkens
skulderstrop, til venstre hofte (under gallalivremmen), hvor det fæstes bag og under sabelhæftet. På selskabsuniform M/70 II og M/81(K) i kjoleudgave bæres storkorsbåndet dog
under jakke og over vesten.
9.8 Udenlandske dekorationer
Udenlandske dekorationer kan i lighed med danske inddeles i:





Ordner
Medaljer
Hæderstegn samt
Anerkendelser

Udenlandske dekorationer bæres efter samme bestemmelser som danske dekorationer og
bæres efter danske dekorationer.
Udenlandske dekorationer bæres i rækkefølgen svenske, norske, finske og islandske uanset
klasse eller grad. Herefter bæres andre udenlandske dekorationer i den rækkefølge, de er
modtaget, ved forskellig klasse eller grad med højere klasse eller grad forud for lavere, uanset nationalitet.
Anerkendelser kan tildeles fx som et ordensspænde, hvor der ikke medfølger en orden eller
medalje. Anerkendelser betragtes ikke som officielle dekorationer.
Flere dekorationer af samme nationalitet bæres efter vedkommende lands officielle rækkefølge.
Ønskes der udvist særlig opmærksomhed over for en udlænding, kan dekorationer fra vedkommendes land bæres umiddelbart efter danske dekorationer. Det skal bemærkes, at der
ved sådanne lejligheder kan bæres indtil to kommandørkors i bånd om halsen, idet det danske kommandørkors i så fald bæres øverst.
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9.9 Udenlandske dekorationer med bæringstilladelse
Følgende udenlandske medaljer må bæres uden ansøgning, og i nedenstående rækkefølge:











The European Community Monitor Mission Service Medal
International Conference Former Yugoslavia
NATO Meritorious Service Medal
NATO Medaljer (i den rækkefølge de er modtaget)
FN Medaljer (i den rækkefølge de er modtaget)
United Nations Emergency Force Medal
United Nations Mission Bar
Estisk medalje for NATO Enhanced Forward Presence
KNBLO Fortjenstkors (Nijmegenmedaljen)
KNBLO Mindemedalje (Nijmegen - Ordonnansmedaljen)

Anerkendelser, som er tildelt som et ordensspænde, kan bæres af personel ansat under Forsvarsministeriets område. Ved tildeling af flere ordensspænder placeres de i tildelingsrækkefølge fra midten af uniformen og udefter. Ordensspænder bæres på højre side af uniformen,
over et eventuelt uddannelsesemblem. Det kan altid bæres på M/69 men kun på M/11, når
der bæres dekorationer på denne.
9.10 Udenlandske dekorationer uden bæringstilladelse
Generelt må udenlandske dekorationer uden bæringstilladelse ikke bæres. Der kan dog ansøges om bæringstilladelse således:



Personel, som har modtaget en kongelig dansk ordensdekoration, skal ansøge Dronningen herom, via Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Personel, som ikke har modtaget en kongelig dansk ordensdekoration, skal ansøge Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Skema til brug for ansøgning om bæringstilladelse findes på Koncernsfælles Intra:
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/administration/jubilaeum_medalje/Sider/Ba
eretilladelse-til-udenlandske-dekorationer-og-medaljer.aspx
Undtaget herfor er dekorationer, som er uddelt i forbindelse visse officielle besøg, hvor Ordenskapitlet forlods har godkendt tildelingen og dermed også givet bæringstilladelse.
10. SIDEVÅBEN
10.1 Sabel M/50
Beskrivelse
Sabel M/50 er af model som ryttersabel M/1843, idet skeden dog er forsynet med to faste
bånd med bæreringe. Officerer og musikere af Den Kongelige Livgarde anvender Sabel M/50
med sort læderskede, og personel ved Gardehusarregimentet anvender skede med kun en
bærering.
Parérpladen og nakkestykket er lavet af forsølvet nysølv for personel af:
•
•
•
•

Kamptropperne
Forsyningstropperne
Efterretningstropperne
Musikkorpsene (musikdirigenter og musikere)

og af forgyldt tombak for personel af:
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•
•
•
•

Generalsklassen
Artilleriet
Ingeniørtropperne
Føringsstøttetropperne

Figur 1001: Parérplade farver
Når der bæres sabel bæres også store dekorationer. Store dekorationer og sabel hænger
sammen, og kan ikke anvendes hver for sig. I de tilfælde hvor man, fx til selskabelighed,
aflægger sin sabel skal man bibeholde sabelbæreremmen monteret så længe man bærer
store dekorationer, for at markere at sablen er med. Dette gælder for alle uniformstyper.
Sabelkvast M/42 (portepée)
Sabelkvasten består af en kvast med rem og skydesløjfe i guldtrækkerarbejde af gul og højrød farve.
For befalingsmænd ved LG og ikke officerer ved GHR er sabelkvasten udført i sølvtrækkerarbejde og karmoisinrød farve.
Montering af sabelkvast på sabel sker som anvist på figur 1001 til venstre (rytteriets bindingsmetode) ved Gardehusarregimentet og Jydske Dragronregiment og som anvist på figur
1001 til højre ved øvrige regimenter i Hæren.
Sabelbærerem M/69
Sabelbærerem M/69 består af sort rem med messinggehæng til fastgørelse i henholdsvis
bukserem M/69, eller strop indvendig i jakke, garnison M/69, jakke M/80 (K).
I stedet for sabel M/50 kan anvendes tilsvarende ældre sabelmodeller, der tidligere har været anvendt inden for den danske hær, når det drejer sig om arvestykker, eller lignende med
særlig affektionsværdi for den pågældende.
Hylster til sabel udføres i lærred eller læder i en neutral farve.
Anskaffelse
Sabel M/50 med tilbehør er en normeret udrustningsgenstand, som udlånes til følgende personel:







Officerer af linjen
Generalauditøren, auditører og auditørfuldmægtige
Generallægen, stabslæger og overlæger
Musikdirigenter og musikere
Chefsergenter og seniorsergenter ved LG (der er eller har været indtrådt i blå vagtroste)
Befalingsmænd af sergentgruppen ved GHR

Til øvrige officerer og dermed ligestillede kan der foretages kortvarige udlån. Alt officerspersonel kan anskaffe sabel M/50 med tilbehør for egen regning.
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Bæringsret
Officerer og dermed ligestillede har ret til at bære sabel M/50 med tilbehør.
Bæringsbestemmelser
Bæringsberettiget personel bærer altid sabel ved audiens eller kur hos Hendes Majestæt
Dronningen.
Personel, der er normeret med sabel, anlægger uden nærmere ordre eller efter chefers bestemmelse sabel således:
I tjeneste:

Ved minde- og festgudstjenester, begravelser og lignende

Ved parader og andre ceremonielle lejligheder, såsom æresvagt, æreskommando,
eskorte og lignende

Ved fremstilling og til- og framelding i forbindelse med ansættelser, ændring i ansættelsesforhold og tjenesteskift

Ved deltagelse i offentlige eller officielle modtagelser og indvielser.

Ved kranselægninger
Uden for tjeneste:

Ved deltagelse i bryllup, begravelse og lignende
Bæringsbestemmelser
Personel, der ikke er normeret med sabel, men som har bæringsret, kan anlægge sabel ved
de i ovenstående lejligheder.
Sabel kan anlægges i forbindelse med følgende uniformer:



Garnisonsuniform M/69 og tjenesteuniform M/80 (K) med benklæder
Uniform M/11, ALM og LET, ved parader og lignende

Hovedbeklædning til Garnisonsuniform M/69 er spidsthue M/69 eller Baret M/58 efter chefens bestemmelse.
Ved anlæggelse af garnisonsfrakke M/69, anlægges sablen uden på denne.
Sabel skal anlægges ved Gallauniform.
Hovedbeklædning, dekorationer og handsker bæres altid i forbindelse med sabel, dog aftages hovedbeklædning normalt indendørs.
Tasker, pakker og lignende må ikke bæres i forbindelse med sabel.
Bestemmelser for føring og transport af sabel samt eksercits med sabel fremgår af Eksercitsreglementet.
10.2 Dolk M/79 (K)
Beskrivelse

Dolk M/79 (K) består af dolk, skede, portepée og gehæng
•
Dolken består af en 205 mm. lang klinge af rustfrit stål og er forsynet med:

Angel med pånittet låsefjeder og gevind til knop

En parérstang af forgyldt bronzelegering, der på forsiden er forsynet med
Værnsmærke
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Sekskantet skæfte
En forgyldt messingknop

Figur 1002: Dolk M/79
Gehænget er en sort dobbeltrem med messinggehæng til fastgørelse i henholdsvis bukserem
M/69, eller strop indvendig i garnisonsjakke M/69, tjenesteuniformsjakke M/80 (K).
Anskaffelse
Dolk M/79 (K) med tilbehør er en normeret udrustningsgenstand, som kan udlånes til følgende kvindeligt personel:





Officerer af linjen
Generalauditøren, auditører og auditørfuldmægtige
Generallægen, stabslæger og overlæger
Musikdirigenter og musikere

Til øvrige kvindelige officerer kan der foretages kortvarige udlån.
Alt kvindeligt officerspersonel kan anskaffe dolk M/79 (K) med tilbehør for egen regning.
Bæringsret
Kvindelige officerer og dermed ligestillede har ret til at bære dolk M/79 (K) med tilbehør.
Bæringsbestemmelser
Sabel M/50 anvendes ved anlæggelse af M/69 busker og dolk M/79 anvendes ved bæring af
nederdel.
Som for sabel M/50.
Der udføres ikke eksercitsgreb med dolk M/79 (K). Portepée anlægges kun på én måde uanset myndighed.
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