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Side 2

1.

2.

3.

4.

Det skal nedlegges krans ved minnesmerket over Flyvåpenets falne i Myntgt 2, Oslo, ved
følgende anledninger
a.

8 mai (kl 1203) av Generalinspektøren for Luftforsvaret eller hans representant.

b.

Nyttårsaften (kl 1100) av Luftforsvarets Offisersforening.

c.

Ved spesielle høytideligheter i tilknytning til Luftforsvaret - herunder besøk av
utenlandske militære sjefer.

Bekransning av minnesmerket gjennomføres normalt etter følgende alternativer:
a.

Ved kransnedlegger m/assistent og signalkorps

b.

Ved kransnedlegger m/assistent

I tillegg kan en ved spesielle anledninger foreta kransnedleggelsen
a.

Ved kransnedlegger m/assistent og musikkorps.

b.

Ved alle anledninger kan det nyttes paradeavdeling.

Bekransningen gjennomføres slik:(Se for øvrig vedlagte skisse)
a.

Ved kransnedlegger med assistent og signalkorps

Når signalkorps nyttes skal det ha en av følgende oppsetninger:
−

signalist - 1 trompet

−

kvartett - 2 trommer og 2 trompeter - sekstett - 3 trommer og 3 trompeter

Den som skal foreta bekransningen tar plass ett skritt fra og midt foran inngangen til
minnesmerket. Assistenten bærer kransen og stiller 2 skritt bakut venstre for
kransnedleggeren.
Signalkorpset stiller foran til høyre for minnesmerket og med front mot dettei.
Eventuell paradeavdeling stiller med mindre retningsmann 4 skritt rett bak kransnedleggeren
På tegn fra assistenten kommanderer sjef for eventuell paradeavdeling "På aksel gevær"
Kransen overrekkes.
Når Rådhusklokken slår for det fastsatte tidspunkt kommanderes "Presenter gevær".
Kransnedleggeren går frem og foretar bekransningen.
Kransen legges på sokkelen.
Han tar deretter 2 skritt bakover og hilser. Bønnsignal spilles. Hilsingen opphører ved
signalets slutt, hvoretter han returnerer til sin plass.
Det kommanderes "På aksel gevær".
Kransnedleggeren fjerner seg sammen med sin assistent hvoretter signalkorpset trer av og
eventuell paradeavdeling dimitteres
b.

Ved kransnedlegger med assistent

Når bekransningen gjennomføres uten bruk av signalkorps følges samme seremoni som
ovenfor med følgende unntak:
Etter bekransningen trer kransnedleggeren 2 skritt tilbake og hilser hvoretter han returnerer
til sin plass.
c.

Ved kransnedlegger med assistent og musikkorps
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Det vil normalt ikke være vanlig å nytte musikkorps i forbindelse med kransnedleggelsen.
Når korps nyttes vil det være som en del av en større anledning, f eks en
minnehøytidelighet, andakt el hvor kransnedleggelsen er tatt inn i programmet som
egen post
Korpset stiller da med venstre retningsmann 4 skritt rett bak kransnedleggeren eller på
eventuell paradeavdelings høyre fløy.
Det legges opp eget program for musikkorpset i overensstemmelse med den enkelte
anledning slik at musikken ikke griper inn i seremonien for kransnedleggelsen, dvs at
musikken innpasses før kransen overrekkes og etter at kransnedlegger har gått tilbake
på plass.
Det kan også være aktuelt at flere legger ned krans ved samme anledning, Alle kransnedleggere
stiller da på linje med den som skal legge ned første krane til høyre, Fra denne posisjon går
en kransnedlegger frem ad gangen, legger ned kransen og trer 2 skritt tilbake Etter
bekransningene blir alle stående på linje 2 skritt fra minnesmerket med front mot dette.
Deretter samtidig hilsing og Bønnsignal.
5.

Tilskuere

Personell som ønsker å være til stede ved seremonien samles 5 skritt bak kransnedleggeren minst 5 skritt til venstre for eventuelt musikkorps/paradeavdeling,
Tilstedeværende avgir honnør samtidig med kransnedleggeren.
6.

Kunngjøring

Kunngjøring av bekransning skjer ved:
−

orientering av pressen gjennom FOs Presse- og informasjonsavdeling

−

kunngjøring på KTFO

−

orientering av luftforsvarets øvrige personell i Oslo ved signal til AFNORTH,
FKS, L st Linderud og LSTS.

Initiativ til de faste bekransninger samt kunngjøring herom vil bli tatt av LST/P.
7.

Transport

På virkedager vil transport bli satt opp fra Huseby,
8.

Antrekk

Kransnedleggeren og assistent nytter paradeantrekk for befal
Av tilskuerne skal befal i uniform nytte tjenesteantrekk I og vernepliktige mannskaper
tjenesteantrekk for korporaler og menige
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Vedlegg: Vedlegg A, Illustrasjon over minnesmerket.
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Vedlegg A
1

Illustrasjon over minnesmerket.
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