
DDDD    iiii    pppp    llll    oooo    mmmm    
 

SSSSelskabetelskabetelskabetelskabet    
Danske Danske Danske Danske TordenskioldTordenskioldTordenskioldTordenskiold----VennerVennerVennerVenner    

    
ttttildeler hervedildeler hervedildeler hervedildeler herved    

 

Besætningen på Besætningen på Besætningen på Besætningen på     
Inspektionsfartøjet KNUD RAInspektionsfartøjet KNUD RAInspektionsfartøjet KNUD RAInspektionsfartøjet KNUD RASSSSMUSSENMUSSENMUSSENMUSSEN    

    

TTTTordenskioldordenskioldordenskioldordenskiold----PrisenPrisenPrisenPrisen    
 

ffffor året 201or året 201or året 201or året 2017777    
 

For med stor professionel dygtighedFor med stor professionel dygtighedFor med stor professionel dygtighedFor med stor professionel dygtighed, , , , mod, mod, mod, mod, vedholdenhed og omtanke,vedholdenhed og omtanke,vedholdenhed og omtanke,vedholdenhed og omtanke,    
og under særdeles vanskelige vejog under særdeles vanskelige vejog under særdeles vanskelige vejog under særdeles vanskelige vejrmæssige forhold, at have reddet rmæssige forhold, at have reddet rmæssige forhold, at have reddet rmæssige forhold, at have reddet den den den den     
canadiske trawlercanadiske trawlercanadiske trawlercanadiske trawler    SSSSAAAAPUPUPUPUTI og densTI og densTI og densTI og dens    besætning besætning besætning besætning fra forlis fra forlis fra forlis fra forlis efter efter efter efter     

trawlerens kollision med et isbjerg vest for Grønland i februar 2016.trawlerens kollision med et isbjerg vest for Grønland i februar 2016.trawlerens kollision med et isbjerg vest for Grønland i februar 2016.trawlerens kollision med et isbjerg vest for Grønland i februar 2016.    
 

KøbenKøbenKøbenKøbenhavn, den 28. oktober 201havn, den 28. oktober 201havn, den 28. oktober 201havn, den 28. oktober 2017777    
 
 

            Chef Chef Chef Chef for for for for MariMariMariMarinestaben                       nestaben                       nestaben                       nestaben                                                               FFFFormand for ormand for ormand for ormand for SelskabetSelskabetSelskabetSelskabet    
                                                                                                                                                                                                                                                                            Danske TordenskioldDanske TordenskioldDanske TordenskioldDanske Tordenskiold----VennerVennerVennerVenner    

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------    
Torben MikkelsenTorben MikkelsenTorben MikkelsenTorben Mikkelsen                                                                                                                                                                                                                            Lars KragelundLars KragelundLars KragelundLars Kragelund    
KontreadmiralKontreadmiralKontreadmiralKontreadmiral                                                                                    KontreadmiralKontreadmiralKontreadmiralKontreadmiral    

    
Uddrag af fundatsenUddrag af fundatsenUddrag af fundatsenUddrag af fundatsen    

    
PPPPrismodtagere skal ved mod, snarrådighed, rismodtagere skal ved mod, snarrådighed, rismodtagere skal ved mod, snarrådighed, rismodtagere skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller dygtighed i tjenesten eller dygtighed i tjenesten eller dygtighed i tjenesten eller påpåpåpå    anden fremragende vis anden fremragende vis anden fremragende vis anden fremragende vis     

være fundet være fundet være fundet være fundet værdigværdigværdigværdigeeee    til at modtage til at modtage til at modtage til at modtage en pris, som bærer Tordenskiolds navn.en pris, som bærer Tordenskiolds navn.en pris, som bærer Tordenskiolds navn.en pris, som bærer Tordenskiolds navn.        
PPPPrisrisrisrisen består af en bronze statuette af Tordenskiold og en en består af en bronze statuette af Tordenskiold og en en består af en bronze statuette af Tordenskiold og en en består af en bronze statuette af Tordenskiold og en gave pågave pågave pågave på    kr. kr. kr. kr. 5555.000.000.000.000....    

 


