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Bestemmelser for tildeling af 
 

H Æ D E R S B E V I S N I N G E R 
 
 

1. Danske Soldaterforeningers Landsråds hædersbevisninger er 

 

- Fortjensttegnet i bronze 

- Fortjensttegnet i sølv 

- Æresmedalje  

- Æresmedlem 

- Æresplakette 

- DSL Bordstander 

- DSL Faneplade 

 

2. Tildeling 

Fortjensttegnene kan tildeles enkeltpersoner, der har ydet en fortjenstfuld indsats i solda-

terforeningsbevægelsen.  

Fortjensttegnene tildeles normalt kun aktive bestyrelsesmedlemmer, evt. i forbindelse 

med deres fratrædelse. Med særlig motivering er tildeling til andre personer dog mulig. 

Omtalte åremål i oversigtsskemaet er vejledende. 

 

Æresplaketten og DSL Bordstander tildeles almindeligvis kun til foreninger, samvirker, in-

stitutioner, udenlandske kammeratforbund o. lign. 

 

DSL Faneplade tildeles almindeligvis kun foreninger og samvirker, der har rundt jubilæ-

um. 

 

Landsforeninger, samvirker og lokalforeninger (via landsforening) kan indstille til præsidi-

et om tildeling af hæder, og præsidiet kan selvstændigt indstille herom. 

 

Landsrådets præsidium alene træffer afgørelse ved indstillinger, undtagen når det gælder 

æresmedlemskab, der bestemmes af Landsrådet. 

 

Vejledende retningslinjer for tildeling af hædersbevisninger fremgår af skemaet ”Vejle-

dende retningslinjer for tildeling af Landsrådets hædersbevisninger”.  

Generelt fordres et godt og aktivt virke i funktionen i de, jf. skemaet anførte åremål for, 

at en indstilling kan imødekommes.  

Præsidiet kan i sin afgørelse afvige fra de vejledende retningslinjer, såfremt indstillingen 

begrunder en særlig og ekstraordinær indsats. 

 

For at komme i betragtning ved tildeling af Landsrådets fortjensttegn bør den indstillede i 

forvejen – om muligt – være passende hædret (dekoreret) af den pågældende landsfor-

ening. 

 

Landsrådets præsidium kan i ganske særlige tilfælde tildele æresmedaljen til en person 

uden for Landsrådet. 

 

Landsrådets præsidium kan indstille inden- og udenlandske personer, der har gjort sig 

særlig fortjent dertil, til æresmedlemmer af Landsrådet. 

Til udnævnelsen kræves Landsrådets ¾ tilslutning. 

 

 

 

 



3. Administration  

Indstillinger om tildeling af hædersbevisninger udfærdiges på Landsrådets blanket ”Ind-

stilling om hædersbevisninger”, der skal sendes til Landsrådets administrator af hæders-

bevisninger.   

Ved indstillinger om Æresplakette, DSL Bordstander og DSL Faneplade udfyldes kun side 

1 og 3. 

 

Administrator fremgår af Landsrådets hjemmeside. Her findes også skemaer og blanket-

ter til brug ved indstillinger.  

 

Alle indstillinger skal være påtegnet af landsforeningens præsident / formand, idet dog 

indstillinger vedrørende netop præsident / formand kan udfærdiges af den øvrige besty-

relse og indsendes direkte. 

 

Sagsbehandlingstiden, herunder forelæggelse for præsidiet til afgørelse, er under norma-

le omstændigheder 3 måneder. 

Ansøgninger, der ikke respekterer denne tidsfrist, kan normalt ikke forventes imøde-

kommet, men kan evt. blive udsat til senere behandling. 

 

Overrækkelse af fortjensttegn, æresplaketter, DSL Bordstander og DSL Faneplade foreta-

ges normalt af et medlem af præsidiet, sædvanligt af det regionale præsidiemedlem med 

hvem nærmere praktisk aftale vil kunne træffes. Æresmedaljen overrækkes principielt af 

præsidenten eller vicepræsidenten. 

 

Æresmedlemskab indstilles af DSL præsidium til særligt fortjenstfulde personer og god-

kendes med ¾ flertal af de tilstedeværende stemmer på Landsrådsmødet. 

Ved Æresmedlemskab afgør præsidiet i hvert enkelt tilfælde, hvor og hvorledes udnæv-

nelsen skal finde sted. 

 

Landsrådet opkræver et administrationsgebyr ved tildeling af hædersbevisninger. Ge-

byret dækker delvis omkostninger ved indkøb samt ved renovering af tidligere udleverede 

tegn, udgifter ved diplomer etc. 
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