
Bilag 1 

Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger 

Hæderstegn 

Hæderstegnet er indstiftet ved beslutning på repræsentantskabsmødet den 24. april 1989, 141 års dagen 

for kampen ved OversØ, og det kan tildeles ethvert medlem af de tilsluttede soldaterforeninger eller andre, 

der gennem en stor og god indsats for soldaterforenings- og /eller forsvarssagen, på tillidsposter eller anden 

særlig vis har gjort sig fortjent til Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers påskønnelse. Med hæderstegnet 

medfølger et diplom. 

Hæderstegnet gives af bestyrelsen for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger på eget initiativ eller efter 

godkendt motiveret indstilling fra bestyrelsen for en tilsluttet forening. 

Hæderstegnet er tegnet af Seniorsergent Peter Kruse ved daværende Vester Landsdel Kommando i Aarhus. 

Symbolikken i tegnet er ifølge Peter Kruse den hvide krudtrøg, der brugtes til at holde landet frit og det 

grønne med de runde former symboliserer de åbne grænser og bløde overgange. 

Tegnet er et kløverbladskors med reliefkant i gyldent metal, og indenfor grøn emalje. I øverste kors arm 

slutter emaljen vandret med 3 hvidemaljerede halvcirkler, og derpå yderligere en hvid halvcirkel. Midt på 

korset et stiliseret Â, som består af to S-er, hvor det ene er spejlvendt. Bag på øverste kors arm er på loddet 

en øsken til bæreringen. Dato for tildeling graveres på bagsiden. 

Tegnet bæres i krydsbånd, Båndet er et 27 mm bredt silkebånd, rødt med en Ca. 3,5 mm bred hvid 

midterstribe og en Ca. 1,7 mm hvid ægkant. 

Indstillingen til hæderstegn skal være formanden for Aahus Samvirkende Soldaterforeninger i hænde senest 

den 31. december, for at opnå tildeling med overrækkelse på repræsentantskabsmødet, eller ved anden 

lejlighed. 

Alle indstillinger skal være påtegnet af lokalformanden for den forening der indstiller et medlem, eller 

Akik 	dennes bestyrelse, og indstillingen indsendes direkte til formanden for Aarhus 

Samvirkende Soldaterforening. 

Bestyrelsen for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger kan også selv indstille et 

medlem fra en tilsluttet forening eller anden lokalforening, hvor Aarhus Samvirkende 

Soldaterforenings bestyrelse skønner, at et medlem har gjort sig fortjent til dette. 

Til æresmedlemmer af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, kan bestyrelsen i 

Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger udnævne inden- og udenlandske personer, 

der har gjort sig særlig fortjent dertil. Til udnævnelsen kræves, at samtlige 

bestyrelsesmedlemmer stemmer for den. 

Der føres protokol over de hædrede, og disse nævnes på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Hæderstegnet bæres på venstre side af brystet til højre for andre foreningshæderstegn, men til venstre for 

Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn. 	-. 
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