HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS
ADJUDANTSTAB

Nr.: 057
Dato: 2018-04-05

Til
Se fordelingsliste
Emne:
Forsvarets støtte til Kongehuset – Sommertogt 2018.
Ref.:
a. Hofmarskallatets pressemeddelelse af 5. april 2018, vedrørende H.M. Dronningens
Sommertogt 2018.
b. VFKBST L.202-4, TILLÆG F (kun Forsvaret).
Bilag:
1. Forsvaret støtte til Kongehusets Sommertogter. Hertil et underbilag (Kontaktpersoner).
2. Opstilling af faner/flag, fanekommandoer, soldaterforeninger m.m. (uddrag af VFKBST
L.202-4, TILLÆG F). Hertil to underbilag (Principskitser).

1. INDLEDNING
Nærværende skrivelse omfatter informationer og hensigter med forsvarets støtte i forbindelse med H.M. Dronningens Sommertogt 2018. Indledningsvis gives retningslinjer og
principskitser for forsvarets støtte til Sommertogtet med baggrund i bilag 1 og 2. Dernæst
beskrives den støtte, som forsvaret anmodes om at stille med, og som kommuner/regioner
vil få tilbudt på baggrund af ref. a.
Endelig afsluttes med en beskrivelse af den videre proces.

2. GENERELT
Omdrejningspunktet for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af forsvarets støtte i kommunerne vil være den udpegede militære koordinator fra en af de to Landsdelsregioner. Den militære koordinators rolle er beskrevet nærmere i bilag 1. Det er den militære koordinators ansvar at koordinere med de øvrige bidragsydere til faneborgen, såvel
militære som civile, samt med musikkorps/tamburkorps.
Kontaktpersoner i den forbindelse fremgår af underbilag til bilag 1.
I bilag 2 (uddrag af ref. b.) er retningslinjerne for opstilling af faner, kommandoer, musikog tamburkorps beskrevet. Det skal understreges, at der er tale om retningslinjer og principper for opstillingen, og den vil naturligvis skulle tilpasses de aktuelle forhold.
Postadresse
Prins Jørgens Gaard 1
Christiansborg Slot
1218 København K

Telefon
33 40 26 93

E-mail:
adjudantstab@kongehuset.dk

3. ANMODNING OM AFGIVELSE AF MILITÆRE ENHEDER TIL STØTTE FOR ÅRETS
SOMMERTOGT
3.1. I henhold til ref. a. vil H.M. Dronningen gennemføre et sommertogt i 2018.



3.-4. september:
6.-7. september:

Silkeborg kommune.
Svendborg kommune.

3.2. På baggrund af ovenstående anmodes Værnsfælles Forsvarskommando om, at lade
Hærstaben afgive Prinsens Musikkorps og Slesvigske Musikkorps til musicering under
H.M. Dronningens besøg i Silkeborg kommune henholdsvis Svendborg kommune, som
anført nedenfor. Påklædning for musikkorpsene er gallauniform.



3. september:
6. september:

Silkeborg kommune
Svendborg kommune

3.3. Gardehusarregimentets Hesteskadron anmodes om at opstille en kongelig eskorte i
galla til at eskortere H.M. Dronningen ved besøg i nedenstående kommuner:



3. september:
6. september:

Silkeborg kommune.
Svendborg kommune.

Hesteskadronen anmodes om i muligt omfang at gennemføre Åben Stald-arrangementer i
begge kommuner.
Chefen for Gardehusarregimentet skal forberede at kunne deltage i kommunernes officielle frokost såfremt invitation tilgår.
3.4. Hjemmeværnskommandoen anmodes om at udpege den militære koordinator i forbindelse med besøget i f.m. opstilling af faner m.m. i henhold til bilag 1og 2. Samtidig anmodes om navn på den militære chef, der indgår i hilselinjen ved H.M. Dronningens ankomst.



3.-4. september:
6..-7. september:

Silkeborg kommune
Svendborg kommune

Landsdelsregion Vest
Landsdelsregion Vest

3.5. Direktøren for Statsforvaltningen anmodes om i samarbejde med kommunerne at tilkendegive, hvorvidt ovenstående tilbud om støtte til de enkelte kommuner vil blive benyttet
eller ej. Direktøren anmodes i den forbindelse om, at der i svaret medsendes kontaktoplysninger fra de enkelte kommuner således, at videre koordination efterfølgende kan ske
direkte mellem kommunerne og de afgivne militære enheder.
Det skal bemærkes, at afgivelsen af ovenstående militære enheder som udgangspunkt
tilbydes uden omkostninger for kommunerne. For så vidt angår Gardehusarregimentets
Hesteskadron vil der være udgifter for kommunen. Dette skal søges afklaret så tidligt som
muligt, såfremt man ønsker deltagelse af Gardehusarregimentets Hesteskadron, så der
ikke vil kunne opstå uforudsete udgifter for kommunen i denne sammenhæng.
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4. KOMMUNIKATION
Gardehusarregimentet og musikkorpsene skal forberede at kunne afgive personer til Hoffets kommunikationsafdeling med henblik på at kunne uddybe enhedernes rolle under
Sommertogtet.

5. DEN VIDERE PROCES
5.1. På baggrund af tilbagemeldingerne fra Direktøren for Statsforvaltningen og Værnsfælles Forsvarskommando, udsendes en skrivelse fra Adjudantstaben, med en endelig plan
for hvor, hvornår og hvorledes de militære enheder støtter i forbindelse med årets Sommertogt.
5.2. Af hensyn til den videre planlægning anmodes der om svar fra Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnskommandoen, Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet senest den 23. april 2018.
5.3. Direktøren for Statsforvaltningen anmodes om, at svar fra kommunerne tilgår Adjudantstaben senest den 30. april 2018.
5.4. Hofmarskallatets fortropsbesøg planlægges gennemført i én af ugerne 22, 23 eller 24.
Den militære koordinator og Gardehusarregimentets Hesteskadron, vil være repræsenteret ved disse besøg. Her vil endelig aftale om de militære enheders støtte falde på plads.
5.5. Gardehusarregimentets Hesteskadron planlægger at gennemføre eget forbesøg forud
for Hoffets fortropsbesøg, idet der skal bruges én dag pr. kommune.
Chefen for Hesteskadronen og kommunen træffer selv de nødvendige aftaler direkte.
5.6. Adjudantstabens sagsbehandler er major Thomas Søborg Lassen,
FIIN: HMD-ADST04 (mail: hmd-adst04@mil.dk), tlf. 33402693.
Med venlig hilsen

LASSE HARKJÆR
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FORDELINGSLISTE
Til
Statsforvaltningen
Værnsfælles Forsvarskommando
Hjemmeværnskommandoen
Gardehusarregimentet
Eft.:
Direktøren for Statsforvaltningen
Hofmarskallatet
Kabinetssekretariatet
Hofdamekontoret
Staldmesteren
Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn
Jourhavende Adjudant
Adjudant, orlogskaptajn Peter H. Gandrup
Hendes Majestæt Dronningens Sekretær
Hærstaben
Jydske Dragonregiment
Telegrafregimentet
Prinsens Musikkorps
Slesvigske Musikkorps
Landsdelsregion Vest
Rigspolitichefen, Afd. G, Sikkerhedsafdelingen
Østjyllands Politi
Midt- og Vestjyllands Politi
Fyns Politi
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd
Danmarkssamfundet
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