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6. september 2021 
Formål  
Landsgardeforeningens Danmarksmesterskaber afholdes med det formål, at udvikle 
nutidens unge med sociale og kreative elementer igennem det at optræde og 
udtrykke sig foran et publikum. Optræden understøtter udviklingen af vigtige 
livsfærdigheder hos børn og unge, der opbygger selvværd, selvsikkerhed, 
uafhængighed og personlighed.  
Mesterskabet har ligeledes til formål, at skabe kunstnerisk inspiration og 
medmenneskeligt sammenhold, der kan udvikle sociale relationer deltagerne 
imellem.  
Deltagelse i konkurrencer giver deltagerne en bedømmelse og tilbagemeldinger, der 
kan skabe fundament for videreudvikling og fortsat arbejde hos den enkelte 
medlemsforening.  
 
Motivation  
For at skabe mulighed for at formålet lykkes, er dette dokument udarbejdet, som er 
de gældende konkurrenceregler ved Danmarksmesterskaber for Bygarder 2022. 
Dokumentet består af de almindelige bestemmelser, beskrivelse af de enkelte 
konkurrencekategorier, samt beskrivelse af disciplinærudvalgets opgave under 
Danmarksmesterskaberne.  
De almindelige bestemmelser har til formål at sikre en for alle ens og retfærdig 
konkurrence. De almindelig bestemmelser er og vil blive udviklet henover tid for til 
stadighed at sikre, at de er tidssvarende til enhver tid. Beskrivelsen af de enkelte 
konkurrencekategorier har til formål, at deltagerne ved læsningen af disse vil opnå 
en fyldestgørende beskrivelse af, hvad disse indeholder, og hvilke formalia der er i 
forbindelse hermed. Ligeledes er der, for hver af disse konkurrencekategorier 
angivet, hvilke bedømmelsespunkter som dommerne vil bedømme ud fra.  
Disciplinærudvalgets opgaver er beskrevet for at sikre, at alle er bekendte med 
udvalgets funktion og procedurerne forbundet hermed.  
 
Certificering  
Landsgardeforeningens Danmarksmesterskaber er certificeret og anerkendt af World 
Association of Marching Show Bands, hvorfor deltagelse i Danmarks-mesterskaber 
kan anvendes som senere udtagelsesgrundlag i forbindelse med konkurrencer 
afholdt og certificeret af World Association of Marching Show Bands.  
 
Bedømmelsessystem  
Bedømmelsessystemet anvendt ved Danmarksmesterskaberne er baseret på og 
tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte One World Adjudication System.  
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Almindelige bestemmelser  
 

1. Alle medlemsforeninger af Landsgardeforeningen, der rettidigt har 
overholdt tilmeldingsproceduren og tilmeldt sig de 
konkurrencekategorier, man måtte ønske at deltage i, kan deltage ved 
Danmarksmesterskaberne. En medlemsforening kan tilmelde sig én gang i hver 
konkurrencekategori. Dog kan der kun tilmeldes i enten Koncert-Brass band eller 
Koncert-Harmoniorkester.  
 
2. Alle medlemmer i en tilmeldt medlemsforening kan deltage i 
konkurrencerne ved Danmarksmesterskaberne. Disse medlemmer skal 
kunne betragtes som deltagende i medlemsforeningens daglige aktiviteter, samt 
fremgå af senest rettidigt indsendte medlemsopgørelse til Landsgardeforeningen. 
Det enkelte medlem kan kun deltage i én medlemsforening.  
Nye medlemmer optaget i medlemsforeningen efter udfyldelsen af medlems-
opgørelsen kan kun deltage i konkurrencerne såfremt disse ikke er musikalsk øvet 
inden starten i medlemsforeningen.  
 
3. Tilmeldte medlemsforeninger skal være repræsenteret ved åbnings- og 
afslutningsceremoni.  
Minimum to uniformerede deltagere vil skulle repræsentere medlemsforeningen i 
forbindelse hermed.  
 
4. Medlemsforeninger skal for hver tilmeldt koncertkategori rettidigt 
indsende partiturer for hvert musikarrangement der ønskes fremført. 
Musikarrangementer kan efterfølgende ikke udskiftes. 
Tilmeldingsproceduren vil angive frist for indsendelse. Partiturerne skal indsendes 
elektronisk i PDF-format til Landsgardeforeningens mailadresse. Partiturerne skal 
fremstå letlæselige, såfremt partituet vurderes ikke letlæseligt, pålægges 
foreningen at genfremsende letlæseligt partitur.  
 
5. Den enkelte medlemsforening diskvalificeres fra den enkelte 
konkurrencekategori, såfremt denne ikke er fremmødt og klar til at 
gennemføre denne iht. programmet/tidsplanen. Medlemsforeningen tilbydes, 
såfremt det er muligt iht. øvrig afvikling, at gennemføre denne uden for 
bedømmelse.  
 
6. En konkurrencekategori vil blive gennemført såfremt mindst 5 
medlemsforeninger har tilmeldt sig denne. Der udsendes information til de 
tilmeldte medlemsforeninger, såfremt en konkurrencekategori ikke gennemføres.  
Dog i U14 kategorierne gennemføres ved blot 2 eller flere korps. 
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7. Medlemsforeningen kan ved tilmelding angive om man ønsker 
deltagelsen bedømt. Medlemsforeningen kan også for hver af de 
marchrelaterede konkurrencekategorier vælge om 1 tambourmajor skal bedømmes.  
 
8. Konkurrencechefen kan via skriftligt fremsat dispensationsanmodning 
vælge at dispensere for de almindelige bestemmelser såfremt der 
vurderes særlig grund herfor. Dispensationsanmodninger kan via mail 
(info@lgf.dk) eller skriftligt fremsendes før eller under Danmarksmesterskaberne til 
sekretariatet hvor konkurrencechefens beslutning er endegyldig og besvares 
skriftligt.  
 
9. Der kan ikke anmodes om dispensation iht. konkurrencereglernes 
definitioner under hver konkurrencekategori.  
 
10. Officials kan under Danmarksmesterskabet give instruktioner der til 
enhver tid skal følges. Deltagere der ikke følger instruktioner kan i givet fald 
diskvalificeres fra konkurrencerne. 
 
11. Dommernes afgørelser og eventuel diskvalifikation kan ikke ankes til 
disciplinærudvalget.  
 
12. Eventuel indgivelse af skriftlig protest til disciplinærudvalget.  
Efter afholdelse af åbningsceremoni og inden afholdelse af afslutningsceremoni kan 
en medlemsforening alene eller i samråd med andre medlemsforeninger indgive 
skriftlig protest, hvor disciplinærudvalget vil behandle og træffe beslutning om 
eventuel sanktion. Beslutninger dokumenteres og besvares altid skriftligt til 
indgiveren.  
 
13. Diskvalifikation. Det påligger alle deltagere i konkurrencerne at leve op til 
gældende regler. Enhver form for overtrædelse vil i sidste ende kunne betyde 
diskvalifikation fra enkelte konkurrencer, alle konkurrencer eller hele mesterskabet. 
Disciplinærudvalget vil træffe afgørelse herom. 
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KONKURRENCEKATEGORIER  
Konkurrencerne ved Danmarksmesterskaberne foregår i følgende kategorier:  
 
 
Marchrelateret  
- Tattoo / show  
- Bymarch  
De enkelte præstationer i marchrelaterede kategorier, vil alle blive bedømt af flere 
dommere samt en tidsdommer. Det kan forventes, at dommerne i Tattoo/show er 
placeret på dommerpodie. Det kan forventes, at dommerne i Bymarch er placeret 
langs den angivne rute.  
For hver medlemsforening, som måtte ønske bedømmelse af tambourmajoren, vil 
der være én eller flere dedikerede tambourmajordommere, som udelukkende 
bedømmer tambourmajoren. Bemærk at hver medlemsforening ved tilmelding skal 
angive, om tambourmajoren skal bedømmes for hhv. Bymarch og Tattoo/show – 
såfremt at der stilles op i dette.  
 
 
Koncertrelateret  
- Koncert - Tambourkorps  
- Koncert - Slagtøj  
- Koncert - Brass Band  
- Koncert - Harmoniorkester  
De enkelte præstationer i koncertrelaterede kategorier vil alle blive bedømt af 
minimum to dommere samt en tidsdommer.  
 
 
Uden for samlet mesterskab  
- DEN FRIE  
De enkelte præstationer i DEN FRIE vil alle blive bedømt af minimum to dommere 
samt en tidsdommer.  
 
 
Generelt  
Ved enhver konkurrence vil der være mindst en konkurrenceofficial tilstede, der vil 
være ansvarlig for afvikling af konkurrencen. Det er således også 
konkurrenceofficials, der træffer afgørelse om diskvalifikation iht. de almindelige 
bestemmelser stk. 5.  
Der må ikke anvendes konfetti eller andre effekter der efterlader 
banen/vejen/scenen med affald/rekvisitter på. 
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Samlet Danmarksmester:  
Placering for Tattoo/Show + Placering for Bymarch + Placering for bedste koncert 
= Samlet Danmarksmester.  
En førsteplads giver således 1 point og en anden plads 2 point og så fremdeles. 
Den deltager med færrest point er samlet mester. Ved pointlighed vil det være den 
deltager med flest førstepladser der bliver samlet mester. Har man lige mange 
førstepladser vil det være den deltager med bedste placering i tattookonkurrencen 
der bliver samlet mester. 
 
KONKURRENCEKATEGORIER – fortsat  
Under 14 år (U14) – gennemsnitsalder for de der deltager i hver enkelt 
kategori pr. 7. juli 2022. 
 
Koncertrelateret 
- Koncert – Junior Tambourkorps  
- Koncert – Junior Slagtøj  
- Koncert – Junior Brass Band  
- Koncert – Junior Harmoniorkester  
 
De enkelte præstationer i koncertrelaterede kategorier vil alle blive bedømt af 
minimum to dommere samt en tidsdommer.  
 
Konkurrencereglerne er de samme som beskrevet under hvert enkelt koncert-
relaterede kategori.  
 
Placeringerne i U14 konkurrencerne indregnes ikke til samlet Danmarksmester. 
 
I hver enkelt kategori må der ikke være gengangere i forbindelse med samme 
musikarrangement. 
 
Pokaler og diplomer: 
Der uddeles pokaler til første, anden og tredje pladsen i både koncert og 
marchrelaterede konkurrencer. Hvis der kun er 2 deltagere i U14 kategorierne vil 
der være pokaler til begge. Alle får et diplom. 
 
For tambourmajorerne vil der være medaljer til nummer 1, 2 og 3 i hver kategori 
og alle øvrige får et diplom. 
 
Samlet Danmarksmester modtager vandrepokalen til opbevaring indtil næste 
mesterskab hvorefter man modtager en mesterpokal til ejendom. Der uddeles også 
pokaler til samlet nummer 2 og 3. De 3 første modtager ligeledes et diplom. 
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TATTOO/SHOW  
 

Varigheden af tattooet / showet skal være 8 - 12 minutter.  
Alle stilarter inden for Tattoo / Show er tilladt og kan indeholde alle former for 
optræden f.eks. visuelle formationer, temposkift, overraskende momenter, dans, 
sang og utraditionel musik m.m. Der er valgfri startposition og formation på banen.  
Tiden starter ved lyden af første tone eller første bevægelse efter, at speakeren har 
givet meldingen ”Værsgo til (gardens navn)”. Tiden stopper ved, at den optrædende 
enhed tydeligt indikere dette ved en af følgende former:  
- Hilsen med tamburstav  
- Hilsen med fane  
- Honnør med hånd  
- Honnør med sabel 
 
Indmarch og udmarch tæller ikke med i den effektive tid. Udmarchen foretages 
direkte efter endt Tattoo/Show.  
 
Følgende vil blive bedømt: Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse) Visuel 
(Visuelt repertoire & Visuel udførelse) Generel effekt (Design & Udførelse). 
 
Tattoo-/showbanen: Bredde 100 m og længde 50 m Tattoo-/showbanen. Der vil 
som minimum være markeret yderkanter/linjer samt med en midterlinje.  
 
Tidsfradrag: Ved under – eller overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 
0,1 point pr. påbegyndte 3 sekunder Efter tattoo/show vil tidsdommeren markere 
om tidsgrænsen er overholdt. Grønt flag: Inden for tidsgrænsen Rødt flag: Uden for 
tidsgrænsen.  
 
Anvendelse af elektronisk udstyr: Det er tilladt at anvende højtalere og 
forstærkere til at skabe lydeffekter, forstærke elektriske instrumenter samt forstærke 
sang/forud indspillet sang. Batteridrevne generatorer er tilladt. Brændstofdrevne 
generatorer er ikke tilladt. Elektricitet kan være tilgængelig på stadion, men 
anvendelse er på eget ansvar, hvorfor dette ikke anbefales anvendt. Opstilling af 
ekstraudstyr kan ske 2 minutter før optræden og skal være fjernet to minutter efter 
endt optræden. Ekstraudstyr må ikke efterlade mærker eller skader på banen.  
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BYMARCH  
 

Bymarchen er skabt for at deltagerne kan fremvise en march, som de anvender ved 
dagligdags arrangementer. Der vil ikke være placeret kunstige/opstillede 
forhindringer på ruten, hvorfor forhindringer undervejs kun vil være naturligt 
tilhørende ift. omgivelserne.  
 
Gennemførelse:  
- Medlemsforeningen skal stå klar på klarpositionen (angives på kort over ruten).  
- Efter klarsignal fra official, marcheres med musik den angivne rute.  
- Den angivne rute skal følges.  
- Der vil være markeret steder under hele Bymarchen, hvor bedømmelse vil finde  
  sted.  
- Der skal spilles under hele Bymarchen - også udenfor bedømmelsesområdet og helt 
ind til afslaget. 
- Der må ikke gøres holdt under Bymarchen.  
- Der må ikke marcheres baglæns under Bymarchen.  
- Der skal marcheres, som en samlet enhed under hele marchen.  
- Et afslagssted er markeret på kortet over ruten. Afslagsstedet vil være på    
  3 meter. For Tambourmajorens opmærksomhed, vil der 25 og 10 m. før afslags- 
  stedet være angivet den selvsamme afstand til afslagsstedet.  
- Der må ikke gøres holdt ved afslag, der fortsættes på taktslag efter afslag.  
 
Ruten:  
- Ruten vil være planlagt og udsendt til tilmeldte medlemsforeninger senest 30  
  dage før Danmarksmesterskabet starter.  
 
Følgende vil blive bedømt:  

- Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse) Visuel (Visuelt repertoire & Visuel 
udførelse) Generel effekt (Design & Udførelse).  

- Efter Bymarchen vil afslagsdommerne markere om afslaget er: GRØNT flag: 
Indenfor afslagsstedet, eller RØDT flag: Udenfor afslagsstedet. 

- Ved afslag udenfor de markerede 3 meterfelt, vil der blive fratrukket 3 point 
for tambourmajorens bedømmelse i Bymarchen.  

- Hvis tambourmajoren og derved garden fraviger fra den angivne rute vil der 
blive fratrukket 3 point fra tambourmajorens bedømmelse i Bymarchen. 
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TAMBOURMAJOR 
 

Bedømmelsestilmeldte tambourmajorer vil blive bedømt individuelt af én eller flere 
dedikeret tambourmajordommere i konkurrencekategorierne: 
- Tattoo/Show 
- Bymarch 
 
Følgende vil blive bedømt: 
- Generel effekt 
- Generel udførelse 
 
Tambourmajorens pointgivning er separat for hver af de to konkurrence-
kategorier.  
 
Bymarch = Danmarks bedste Tambourmajor i Bymarch. 
Der overrækkes guld, sølv og bronzemedalje. På medaljens bagside er graveret 
ordet ”BYMARCH samt årstal”.   
 
Tattoo/show = Danmarks bedste Tambourmajor i Tattoo/show. 
Der overrækkes guld, sølv og bronzemedalje. På medaljens bagside er graveret 
ordet ”TATTOO/SHOW samt årstal”.   
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KONCERT TAMBOURKORPS  
 

Der spilles selvvalgte kompositioner.  
Medlemsforeningen kan, uden at det medregnes i effektiv spilletid, vælge at 
afprøve lydforholdene (maks. 30 sek.). Speakeren spørger om der er interesse for 
dette.  
Effektiv spilletid imellem 6 – 8 minutter beregnet fra første nummers begyndelse 
til sidste nummers afslutning.  
 
Følgende instrumenter skal være indeholdt:  
- Fløjter  
- Trommer  
 
Følgende instrumenter kan være indeholdt:  
- Tasteinstrumenter  
- Slagtøj i forskellige sammensætninger.  
Der må bruges nodestativer samt dirigent / tambourmajor.  
 
Følgende vil blive bedømt:  
Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse)  
 
Tidsfradrag:  
Ved under – eller overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 0,1 point pr. 
påbegyndte 3 sekunder.  
Efter koncerten vil tidsdommeren markere om tidsgrænsen er overholdt.  
Grønt flag: Inden for tidsgrænsen.  
Rødt flag: Uden for tidsgrænsen.  
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KONCERT SLAGTØJ  
 

Der spilles selvvalgte kompositioner.  
Medlemsforeningen kan, uden at det medregnes i effektiv spilletid, vælge at 
afprøve lydforholdene (maks. 30 sek.). Speakeren spørger om der er interesse for 
dette.  
Effektiv spilletid imellem 6 – 8 minutter beregnet fra første nummers begyndelse 
til sidste nummers afslutning.  
 
Følgende instrumenter skal være indeholdt:  
- Trommer  
 
Følgende instrumenter kan være indeholdt:  
- Tasteinstrumenter  
- Slagtøj i forskellige sammensætninger.  
Der må bruges nodestativer samt dirigent / tambourmajor.  
 
Følgende vil blive bedømt:  
Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse)  
 
Tidsfradrag:  
Ved under – eller overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 0,1 point pr. 
påbegyndte 3 sekunder.  
Efter koncerten vil tidsdommeren markere om tidsgrænsen er overholdt.  
Grønt flag: Inden for tidsgrænsen.  
Rødt flag: Uden for tidsgrænsen.  
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KONCERT BRASS BAND  
 

Der spilles selvvalgte kompositioner.  
Medlemsforeningen kan, uden at det medregnes i effektiv spilletid, vælge at 
afprøve lydforholdene (maks. 30 sek.). Speakeren spørger om der er interesse for 
dette.  
Effektiv spilletid imellem 9 – 12 minutter beregnet fra første nummers 
begyndelse til sidste nummers afslutning.  
 
Følgende instrumenter skal være indeholdt:  
- Messinginstrumenter 
 
Følgende instrumenter kan være indeholdt:  
- Tasteinstrumenter  
- Slagtøj i forskellige sammensætninger.  
Der må bruges nodestativer samt dirigent / tambourmajor.  
 
Følgende vil blive bedømt:  
Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse)  
 
Tidsfradrag:  
Ved under – eller overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 0,1 point pr. 
påbegyndte 3 sekunder. 
Efter koncerten vil tidsdommeren markere om tidsgrænsen er overholdt.  
Grønt flag: Inden for tidsgrænsen.  
Rødt flag: Uden for tidsgrænsen.  
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KONCERT HARMONIORKESTER  
 

Der spilles selvvalgte kompositioner.  
Medlemsforeningen kan, uden at det medregnes i effektiv spilletid, vælge at 
afprøve lydforholdene (maks. 30 sek.). Speakeren spørger om der er interesse for 
dette.  
Effektiv spilletid imellem 9 – 12 minutter beregnet fra første nummers 
begyndelse til sidste nummers afslutning.  
 
Følgende instrumenter skal være indeholdt:  
- Messinginstrumenter 
- Træinstrumenter 
 
Følgende instrumenter kan være indeholdt:  
- Tasteinstrumenter  
- Slagtøj i forskellige sammensætninger.  
Der må bruges nodestativer samt dirigent / tambourmajor.  
 
Følgende vil blive bedømt:  
Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse)  
 
Tidsfradrag:  
Ved under – eller overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 0,1 point pr. 
påbegyndte 3 sekunder.  
Efter koncerten vil tidsdommeren markere om tidsgrænsen er overholdt.  
Grønt flag: Inden for tidsgrænsen.  
Rødt flag: Uden for tidsgrænsen.  
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DEN FRIE  
 

Der spilles selvvalgte kompositioner og der kan anvendes rekvisitter efter behov og 
fysiske rammer.  
Medlemsforeningen kan, uden at det medregnes i effektiv spilletid, vælge at 
afprøve lydforholdene (maks. 30 sek.). Speakeren spørger om der er interesse for 
dette.  
Der vil være maks. 5 min til rådighed til opstilling og nedtagning af rekvisitter.  
Effektiv spilletid maksimum 8 minutter beregnet fra første nummers begyndelse 
til sidste nummers afslutning.  
Der må bruges nodestativer samt dirigent/tambourmajor.  
 
Følgende vil blive bedømt:  
Musik (Musisk repertoire & Musisk udførelse)  
 
Præmier 
Der overrækkes pokal til nummer 1, 2 og 3. 
 
Tidsfradrag:  
Ved overskridelse af tidsgrænse vil der blive fratrukket 0,1 point pr. påbegyndte  
3 sekunder.  
Efter koncerten vil tidsdommeren markere om tidsgrænsen er overholdt.  
Grønt flag: Inden for tidsgrænsen.  
Rødt flag: Uden for tidsgrænsen.  
 
Det tillades ikke at optræde med en koncert, der vil kunne kategoriseres under én 
af Danmarksmesterskabets konkurrencerelaterede kategorier. 
 
Det tillades ikke at genspille og/eller fremføre samme musikstykke, der ligeledes 
spilles ved en af konkurrencekategorierne ved igangværende Danmarksmesterskab.   
 
Der skal være minimum 5 korps/grupper tilmeldt, førend kategorien ”Den 
Frie” gennemføres. Bedømmelse og pointgivning indgår ikke i nogen af Danmarks-
mesterskabernes konkurrencekategorier.  
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Disciplinærudvalgets funktion ved Landsgardeforeningens 
Danmarksmesterskaber for Bygarder 
 

Ved fremtidige Danmarksmesterskaber under Landsgardeforeningen, og med 
virkning fra og med Danmarksmesterskabet 2001, nedsættes et disciplinærudvalg, 
således: 
 
1. Disciplinærudvalgets virke træder i kraft umiddelbart efter åbningen af 
mesterskabet. 
 
2. Disciplinærudvalgets formål er udelukkende, at behandle eventuelle indgåede 
skriftlige protester eller uoverensstemmelser under afviklingen af konkurrencerne 
ved Danmarksmesterskaberne. 
 
3. Disciplinærudvalgets afgørelse skal respekteres og følges. Afgørelsen kan ikke 
ankes. Disciplinærudvalgets afgørelse overbringes mundtligt og skriftligt overfor de 
involverede parter. Afgørelsen underskrives af parterne. 
 
4. Disciplinærudvalget er sammensat af 4 personer: 

a) LGF's landsformand 
b) LGF's konkurrenceudvalgsformand 
c) Konkurrencechef 
d) Overdommer (Supervising Judge) 

 
Ved stemmelighed tæller LGF's landsformand stemme dobbelt. 
Ved tvivlspørgsmål kan udvalget indkalde øvrige relevante personer.  
 

Således besluttet den 14. januar 2001 og tilrettet 25. juni 2016, 
27. juni 2018 og senest 15. juni 2020. 


