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  FORSIDEN

   FASTE SPALTER 

• Danseband
• Gullskoen
• LeMeGp
• Country
• Produktnytt
• Tradisjon
• DD på dans
• Bugg med DD
• Visste du dette om...
• N E O N
• DJCharlie
• Rætt fra Skrivepulten
• Annonsørnytt
• På Dansefot topp 10
• Norsk Country Radio
• Norsktoppen
• Dansbandstoppen
• DDtv
• Ukens Musikkvideo

Finn nyhet:

 

   OM DE DANSEGLADE

• Medieplan DD & DDC

 
• Tegn abonnement!
  

   MARKEDSPLASSEN

• ANNET
• MUSIKER SØKES
• ORKESTERUTSTYR
• Send inn annonse

   ANNET

• Fotoarkiv
• Lenker
• Tips oss
• Abonner på nyheter

Velfortjent heder

Av Laila Røynestad,  26.02.09 

Audun Tylden har nylig blitt tildelt Kongens fortjeneste medalje i gull!

Kongens
fortjenstmedalje ble
innstiftet i 1908 «til
belønning for
fortjenester av kunst,
vitenskap og næringsliv
samt for utmerket
forhold i offentlig
tjeneste». Den finnes i
gull og sølv.
Fortjenstmedaljen i gull
gis for fortjenester av
ekstraordinær nasjonal
og samfunnsmessig
betydning. Medaljen i
sølv kan gis for mindre
forhold. De bæres i et
bånd i kongebannerets
farver.

Kongens fortjenstmedalje i gull rangerer som den 8. høyeste
norske dekorasjonen, etter Krigskorset, Medaljen for borgerdåd,
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, Den Kongelige Norske
Fortjenstorden, Haakon VII Frihetskors, St. Olavsmedaljen
m/ekegren og Medaljen for Edel Dåd i gull, og over St.
Olavsmedaljen.

DD kommer tilbake med mer om dette.

Tips en venn om denne nyheten.
Til:     Fra:     Send

« Tilbake

 MENINGSMÅLING

Blir du med på
DDWeekend i år?

 Ja - klart det 

 Nei 

 Vet ikke 

Stem

Svar til nå: 189
Ja - klart det: 32.80%
Nei: 41.27%
Vet ikke: 25.93%

   

(Epost) (Epost)

http://www.dans.no/index.cfm
http://www.dans.no/index.cfm
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=29
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=43
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=45
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=25
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=47
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=46
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=32
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=40
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=42
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=37
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=38
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=36
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=30
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=39
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=31
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=34
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=35
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=33
http://www.dans.no/index.cfm?pkatid=44
http://www.dans.no/tekstsider.cfm?pinfoid=6
http://www.dans.no/tegn_abonnement.cfm
http://www.dans.no/annonser.cfm?katid=3
http://www.dans.no/annonser.cfm?katid=2
http://www.dans.no/annonser.cfm?katid=1
http://www.dans.no/rubrikkannonser.cfm
http://www.dans.no/thumbnail.cfm
http://www.dans.no/lenker.cfm
http://www.dans.no/tips_oss.cfm
http://www.dans.no/abonner.cfm
mailto:l.roynes@online.no
http://no.wikipedia.org/wiki/1908
http://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_Orden
http://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavsmedaljen
http://no.wikipedia.org/wiki/Medaljen_for_borgerd%C3%A5d
http://no.wikipedia.org/wiki/Haakon_VII_Frihetskors
http://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavsmedaljen
http://no.wikipedia.org/wiki/Krigskorset
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Kongelige_Norske_Fortjenstorden
http://no.wikipedia.org/wiki/Medaljen_for_Edel_D%C3%A5d_i_gull
javascript:history.go(-1);
http://www.atriumsearch.com/no/agent.asp?gnt=5
http://www.scansat.no/
http://www.choice.no/html/no15209592.jsp
http://www.golcamp.no/article.asp?w=&x=7638&level1=6698554
http://www.dansefestivalen.no/
http://www.mykland.org-a.googlepages.com/

