Regler for bæring av ordener og hederstegn
(Vedtatt på landsmøte 5/10 1985)
1

Ved vanlige møter og tilstelninger bæres ingen medaljer.
På NOF-uniformen kan på venstre side bære eget forbundsmerke og
likedan jakkenåler fra Nordiske Kameratforbund.

2

Ved større festligheter, jubileer, parader og lignende kan på NOFuniformen, foruten eget forbundsmerke kun bæres medaljer mottatt fra
eget forbund eller fra andre Nordiske kameratforbund.

3

Ved Nordiske militære kameratstevner og orlogsstevner kan militære
dekorasjoner bæres hvis arrangøren spesielt bestemmer dette.

4

Hvis man skal delta i en av forsvarsgrenenes kameratforeninger, kan
militære dekorasjoner bæres på NOF- uniformen hvis dette er kutyme i
vedkommende forening.

5

Forbundsledelsen kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til å avvike fra disse
bestemmelsene.
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Statutter for NOF våpenskjold

Våpenskjold
montert på plate

Norges Orlogsforbunds våpenskjold er NOF`s fremste
kjennetegn og ”varemerke”. Våpenskjoldet bør være
påtrykkt NOF`s brevark i øverste venstre hjørne.
Våpenskjoldet er NOF`s godkjente blazermerke.
Norges Orlogsforbunds våpenskjold (crest) er forarbeidet i
metall og påmontert en skjoldformet treplate fortrinnsvis i
teak, NOF`s våpenskjold kan tildeles institusjoner,
fartøyer, avdelinger, foreninger og personer som NOF`s
styre eller styret i de enkelte lokale orlogsforeninger finner
fortjent til en hedersbevisning eller påskjønnelse.
Våpenskjoldets treplate skal da være påmontert en sølv
eller messingplate med behørig inskripsjon.
Utgifter i forbindelse med tildeling av våpenskjoldet skal
bæres av Norges Orlogsforbund eller den lokale
orlogsforening som står for tildelingen.
NOF`s våpenskjold kan (uten inskripsjonsplate) kjøpes av
medlemmer i de lokale orlogsforeningene.
Når NOFs våpenskjold som blir gitt som en
hedersbevisning eller gave skal rapporteres inn til
ordenskollegiet for registrering.

Blazermerke

Jakkemerke
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Statutter for NOF hedersmerke.

Hedersmerke

Norges Orlogsforbunds Hedersmerke er NOF`s jakkenål, hvis skjoldet er
omgitt av gyllent eikeløv på begge sider.
1. Dette hedersmerke kan etter ordenskollegiets beslutning tildeles medlemmer
av de lokale orlogsforeningene som har gjort en fortjenestefull innsats for sin
lokale orlogsforening, Norges Orlogsforbund, nordisk orlogssamarbeide eller
orlogssaken for øvrig.
2. Norges Orlogsforbunds hedersmerke kan også tildeles medlemmer av de
andre nordiske orlogsforbund/foreninger og militære
kameratforbund/foreninger, som man finner fortjent til dette.
3. Norges Orlogsforbunds hedersmerke kan i særskilte tilfeller tildeles personer
som ikke er medlem av noen orlogs- eller militært forbund/forening, hvis de
har gjort en fortjenestefull innsats til beste for orlogssaken.
4. Innstilling til Norges Orlogsforbunds hedersmerke skal stiles til
ordenskollegiets leder gjennom vedkommende orlogsforenings representant i
ordenskollegiet. Innstillingen skal inneholde en kort og klar forklaring om hva
vedkommende har gjort for å kunne være verdig til denne heder. Likedan
hvor og når man ønsker tildelingen av dekorasjonen skal finne sted.
Ordenskollegiets leder sender kopier av innstillingen til samtlige medlemmer i
ordenskollegiet til uttalelse for eller imot tildeling. Resultatet om godkjent
innstilling blir av ordenskollegiets leder meddelt innstiller og styret i Norges
Orlogsforbund. innstillinger av kandidater må sendes ordenskollegiets leder
senest 4- uker før tildelingen av NOF`s hedersmerke skal finne sted.
Innstillingen skal behandles konfidensielt inntil saken er ferdigbehandlet og
tildelingen har funnet sted.
1. Ordenskollegiets vedtak er endelig og kan ikke ankes
2. Kostnadene ved NOF`s hedersmerke betales av Norges Orlogsforbund.
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Statutter for NOFs Gylne anker
1. Norges Orlogsforbunds orden «Det Gylne Anker» med
diplom kan etter ordenskollegiets beslutning, tildeles
medlemmer som har gjort et særdeles fortjenestfullt
arbeid i forbundets og i de enkelte foreningers interesse,
og/eller til beste for å styrke eller bevare forsvarsviljen i
det norske folk.
2. I spesielle tilfeller, når forholdene tilsier det, kan
utmerkelsen tildeles personer utenfor Norges
Orlogsforbund, også utlendinger, hva enten arbeidet er
gjort til fordel for organisasjon eller i det skandinaviske
samarbeid.

3. Med ordenen følger et diplom signert av forbundets
president og formannen i ordenskollegiet.
4. Norges Orlogsforbund velger på landsmøtet et
ordenskollegium med 1 representant fra forbundsstyret.
a. Foreningene velger selv sine varamenn.
Norges Orlogsforbunds orden
Det Gylne Anker er som navnet
sier, et gyllent anker festet i et
ordensbånd i våre nasjonale
farger. Ordensbåndet er igjen
festet i en gyllen spenne.

b. Ordenskollegiets medlemmer fungerer i 3 år. For å
gardere seg mot at alle medlemmer blir skiftet ut samtidig,
velges halvparten av medlemmene første gang bare for 2
år. På landsmøtet velges en formann som skal lede
ordenskollegiets arbeid og påse at det hele fungerer
overensstemmende med statuttene. Formannen velges
for 3 år av gangen.

5.

Innstilling til ordenen. Grunnlaget for tildeling av denne må være at
vedkommende som innstilles har gjort et særdeles fortjenestefullt arbeid for
orlogssaken og forsvaret, nasjonalt eller interskandinavisk. Det må fremlegges
detaljert oppgave over det som ligger til grunn for innstillingen.

I.

Vedkommende må også tidligere være tildelt Norges Orlogsforbunds
Hedersmerke.

II.

Når en person ved visse anledninger bærer «Det Gylne Anker» skal han ikke
samtidig bære Norges Orlogsforbunds Hedersmerke.

5.

a
b.
c.
d.
e.

Det er således ikke nok å ha figurert i medlemslisten over en lengre tid.
Eller vedkommendes alder alene.
Eller gaver og økonomisk støtte alene,
Eller militær grad eller posisjon alene.
Ingen må på forhånd loves å bli tildelt denne orden.
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6.

Innstilling av personer til ordenen skal stiles til Ordenskollegiets formann
gjennom vedkommende forenings representant i Ordenskolegiet. Den skal
således ikke stiles til forbundsledelse eller andre. Kollegiets formann
sender kopier av innstillingen til samtlige medlemmer i ordenskollegiet til
uttalelse om for eller mot tildeling. Resultatet om godkjent innstilling blir
deretter av kollegiets formann meddelt forbundsledelsen.

7.

Innstilling av kandidater må sendes kollegiets forman minst 2 måneder før
tildeling, med opplysning om eventuell tid og sted for tildelingen.

8.

Innstillingssaken skal behandles konfidensielt inntil den er ferdig
behandlet og tildeling finner sted.

9.

Ordenskollegiets vedtak er endelig og kan ikke ankes.

10. Tildelingen registreres av Ordenskollegiet i særskilt protokoll.
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Nordisk stevnemedalje.

Medaljen er forarbeidet i blå emalje belagt med et gyllent anker omrandet med en
gyllen taukrans.
Medaljen er opphengt i bånd med 4- fire- langsgående striper i de nordiske farger,
dvs. rød, blå og gul (regnet fra venstre).
Medlemmer av et av de nordiske orlogsforbund som har deltatt på et nordisk
orlogsstevne har rett til å bære medaljen.
(Marineforeningene – Danmark, Flottans Man – Sverige, Laivaston Kilta – Finland
og Norges Orlogsforbund).
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Norges Orlogsforbunds stander (vimpel)

Standeren forefinnes i 2- størrelser:


Stor ca. 150 x 50 cm til bruk på vanlig flaggstang



Liten ca. 32 x 16 cm til bruk på seil- eller motorbåt.



Kan også brukes på bil.



Farger: Gult anker på hvitt felt i våre nasjonale farger.



De lokale foreninger kjøper inn egne vimpler.

Side 7 av 8

Kleskodeks for NOF
Hodebekledning og reiseantrekk / uniform
Ved representasjon og oppstilling brukes det som
til en hver tid er bestemt av forbundsstyre /
landsmøte.
Pr. januar 2004 gjelder følgende:
Under reise brukes helst: Hvit skjorte, pene
benklær og bluse evnt, jakke / frakk. Marinens blå
barret m/NOF luemerke.
På oppstilling, parader, representasjon; skal
det brukes for menn: Blå blæser m/NOF blæser
merke, hvit skjorte m/NOF slips, grå bukse og
sorte sko. På hodet (gjelder bare utendørs
arrangementer) bæres barret m/NOF lue merke.
NOF luemerke
På oppstilling, parader, representasjon; skal det brukes for kvinner: Blå blazer
m/NOF blazermerke, hvit skjorte m/NOF slips, grått skjørt / grå bukse og sorte sko.
De som stiller på parade uten hodebekledning stiller bakerst.
Se for øvrig ”Håndbok for Nordiske stevner”
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