Uniformsbestemmelser for de Sønderjyske Brandværn
Udgangsuniform
Reversjakke og benklæder af mørkeblåt klæde.
Ældre uniformer af sort klæde.
Reversjakken har skulderstropper med 3 mm
brede guldbånd, gul syning på ældre uniform.
På skulderstropper monteres evt. gradstegn.
Blanke knapper med korslagt strålerør.
Der bæres hvid skjorte med evt. gradstegn på
skulderstropper, mørkeblå eller sort slips, sorte
strømper og sorte sko.
Kasketten er med flad facon, med sort puld og
sort laklæderskygge.
Orkestermedlemmer bærer hvidt overtræk.
På begge revers bæres anciennitetstegn:
5 års anciennitet = lille sølv tegn
10 års anciennitet = lille guld tegn
15 års anciennitet = stor sølv tegn
20 års anciennitet = stor guld tegn
25 års anciennitet = stor takket stjerne
Ved 10 års anciennitet tildeles et rødt emblem
med korslagte strålerør som sættes på venstre
lommes springfold.
Ved 20 års anciennitet tildeles en sølvplade til
monterering bag emblem.
Ved 25 års anciennitet tildeles Dronningens fortjenstmedalje, forbundets medalje og ordensspænde.
Ved 40 års anciennitet tildeles en guldplade til montering bag emblem og en medalje med et sølv
egeløv monteret på det gule bånd og ordensbånd. Den erstatter 25 års medaljen.
Ved 50 års anciennitet tildeles en medalje med et guld egeløv monteret på det gule bånd og
ordensbånd. Den erstatter 40 års medaljen.
Det er kun medaljen eller ordensbåndet med den højeste anciennitet der bæres. (dvs ikke medalje og
ordensbånd samtidig, heller ikke 25 års og 40 års medalje samtidig – kun 40 års bæres i dette tilfælde)
Medlemmer der har været udsendt via forsvaret har fået tildelt en medalje for dette, den må bæres på
uniformen af alle. Den skal sidde længst ind mod midten evt. før 25 års medaljen.
Bynavn kan bæres over højre lomme.
Ordensspænder bæres ved møder, receptioner, fødselsdage, pokalskydninger.
Hædersmedaljer bæres ved generalforsamlinger, nytårsparoler, stævner samt kirkelige handlinger
(bryllup – begravelse) og mindehøjtideligheder samt når det står i invitationen.
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5 års anciennitet – reversmærke
Lille firkantet sølvmærke som monteres på
uniformsjakkens revers.
10 års anciennitet – reversmærke
Lille firkantet guldmærke som monteres på
uniformsjakkens revers.
Her tildeles også 10 års ancienintetstegn.
15 års anciennitet – reversmærke
Stor firkantet sølvmærke som monteres på
uniformsjakkens revers.
20 års anciennitet – reversmærke
Stor firkantet guldmærke som monteres på
uniformsjakkens revers.
Her tildeles også 20 års ancienintetstegn.
25 års anciennitet – reversmærke
Guldstjerne som monteres på uniformsjakkens
revers.
Her tildeles også 25 års fortjenstmedalje og
Sønderjysk Brandværnsforbunds medalje.
Disse ancienitetstegn kan bestilles ved Dansk Uniform i Varde (www.danskuniform.dk/)
eller ved C.L.Seifert A/S (http://clseifert.com/da/)
10 års anciennitet
Tegnet ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning. Det
kan udleveres indtil ½ år før datoen er opnået.
Betales af forvaltningen.
20 års anciennitet
Tegnet ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning. Det
kan udleveres indtil ½ år før datoen er opnået.
Betales af forvaltningen.
40 års anciennitet
Tegnet ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning. Det
kan udleveres indtil ½ år før datoen er opnået.
Betales af forvaltningen.

Som 20 års, men med en guld plade bag ved
10 års tegn

25 års fortjenstmedalje
Fortjenstmedaljen ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning ved
Beredskabsstyrelsen. Tegnet kan ikke udleveres
før datoen er opnået.
Ansøg i god tid da der må forventes op til 4
mdr. behandlingstid ved BRS.
Betales af forvaltningen.
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25 års forbundsmedalje
Forbundsmedaljen ansøges ved at udfylde
ansøgningskema på forbundets hjemmeside.
Udleveres normalt i forbindelse med det årlige
Sønderjyske Stævne.
Tegnet kan ikke tildeles før 25 års
fortjenstmedalje er tildelt.
Betales af brandværnet.
25 års ordensspænde
Ordensspænde følger med ved forbundets
medalje og erstatter den gule der følger med
25 års fortjenstmedaljen
40 års fortjenstmedalje med sølv egeløv.
Fortjenstmedaljen ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning ved
Beredskabsstyrelsen. Tegnet kan ikke udleveres
før datoen er opnået.
Ansøg i god tid da der må forventes op til 4
mdr. behandlingstid ved BRS.
Betales af forvaltningen.
Ordensspænde med egeløv for 40 år
følger med medaljen (kun den gule).
Dobbelt bjælke kan købes ved kassereren.
Pris 125 kr.
50 års fortjensmedalje med guld egeløv.
Fortjenstmedaljen ansøges gennem den
(fælles)kommunale beredskabsforvaltning ved
Beredskabsstyrelsen. Tegnet kan ikke udleveres
før datoen er opnået.
Ansøg i god tid da der må forventes op til 4
mdr. behandlingstid ved BRS.
Betales af forvaltningen.
Ordensspænde med egeløv for 50 år
følger med medaljen (kun den gule).
Dobbelt bjælke kan købes ved kassereren.
Pris 125 kr.

Æresmedlemsbevis.
Bestilles ved kassereren.
Oplys navn, optaget dato og æresmedlem dato.
Pris 100 kr. (der kommer 2 stk)

Forbundets sangbog
Bestilles ved formanden.
Pris 50 kr.
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