Q&A vedrørende DM 2022 – Fra onlinesession d. 21.02.22
Spørgsmål (Q) og svar (A)
Q: Skal det endelige antal ledere skrives på deltagerlisten ved indsendelse af tilmelding senest 28.
februar.
A: Ja, alle deltagere + ledere skal skrives på listen ved tilmelding
Vi er dog klar over, at der i løbet af foråret kan ske nogle udskiftninger i lederstaben i forbindelse
med generalforsamling eller lign. Skriv de navne på, som står til at skulle med ved
tilmeldingstidspunktet, og indsend herefter de nye navne til LGF.
Q: Må man spille samme musikstykke to gange i tattooet? (fx start og slut)
A: Man må gerne spille samme nummer i start og slut i samme kategori.
Q: Må man bruge samme musikstykke i forskellige kategorier?
A: I de indendørs-konkurrencer er det ikke tilladt at bruge samme musikstykke. Udendørs må man
gerne bruge tattoo musik i marchkonkurrence eller omvendt.
Q: Hvad er definitionen på at man under Bymarchen ikke må gøre holdt?
A: Ifølge konkurrencereglerne skal man hele tiden være i fremdrift. ’Firkanten’ skal som helhed
bevæge sig.
Fx er det ikke tilladt at stå på stedet og marchere, eller at nogle står stille, mens andre bevæger sig
op gennem rækkerne, for så er det et korps, der er ved at samle sig.
Dette er ikke for at indsnævre mulighederne, men for at sikre fremdrift for alle deltagende korps.
Q: Hvis enkelte ledere først kan komme om fredagen efter arbejde, skal man så betale fuld pris for
dem.
A: Ja, det er samme pris uanset, hvornår man ankommer.
Q: Vil de i stedet kunne komme lørdag formiddag og så betale for event-pakken?
A: Nej, eventpakken er kun for korps, der ikke er med i konkurrencer.
Q: Må man i den Frie Konkurrence stille op med fx en trommeduo? Eller vil de blive betragtet som
et trommekorps? De bruger også præ-indspillet musik.
A: Ja, det vil være tilladt. Men KUN i det tilfælde at man også bruger andre midler, som man ikke
kan bruge i de andre kategorier (fx elguitar).
Man skal være opmærksom på at det er store sale konkurrencerne afholdes i, som ikke er egnede

til at man skal bruge en masse strøm, lyd eller lignende.
Man skal selv medbringe det, man skal bruge.
Q: Hvad gør man, hvis man ikke 100 % ved, hvor mange gardere man kan stille med (Hvis man fx
ikke ved om små gardere kan nå at blive klar)
A: Gå ud fra at så mange som muligt kan være med og skriv dem på deltagerlisten. Hvis det så
bliver et mindre antal, så giv besked.
Q: Hvornår ved man hvilke konkurrencer, der bliver gennemført?
A: Som udgangspunkt ved vi det middelbart efter tilmeldingsfristen mandag d. 28. februar.
Q: Ved I på nuværende tidspunkt hvornår konkurrencerne kommer til at ligge?
A: Nej ikke endnu.
Q: Hvornår er der betalingsfrist?
A: Betalingsfrist er 31. marts.
Q: Kan I sige noget om faciliteter, skoler, konkurrencested m.v.?
A: Epicentret for konkurrencerne bliver Slagelse Stadion. Aftale om overnatning på 3 skoler.
Afstand til Slagelse stadion er hhv. 2,3 km, 1,5 km og kortere endnu fra den sidste skole. Vi vil
kortlægge mulige smutveje.
Der serveres morgenmad på skolerne og frokost og aftensmad i Antvorskovhallen. Fest er også i
Antvorskovhallen.
Der vil være god plads til at øve. På alle 3 skoler er der fodboldbaner, hvor man kan øve. Vi håber
også at kunne stille indendørslokaler til rådighed, men vi kan ikke love noget på nuværende
tidspunkt.
Det er vores hensigt at der skal være så gode forhold som muligt. Slagelse Garden er også meget
obs på dette.
Q: Vil der være mulighed for at komme i svømmehal? Det var en stor succes sidste gang.
A: Der er en svømmehal i Slagelse, men vi er endnu ikke sikre på om vi kan få adgang.
Q: Kan man forvente en programstruktur nogenlunde som sidst?
A: Ja, strukturen kommer til at være genkendelig fra tidligere. Alt afhængig af antal tilmeldinger.

Q: Vi kan komme til at stå i en situation, hvor vi grundet nogle studenter-arrangementer er nødt til
at flytte rundt på nogle deltagere. Er der en deadline for dette?
A: Vi anbefaler at man så melder alle til, og så giver en melding så snart man ved, hvem der spiller
hvor og hvornår.
Q: Hvornår ved vi om der er slagtøj til rådighed? Og vil der være mulighed for at afprøve
instrumenterne på et tidspunkt inden selve konkurrencen?
A: Vi håber at kunne leje slagtøj til konkurrencerne. Vi er i dialog om dette, og melder ud så snart
der er afklaring. Vi vil gå videre med det og tale om muligheden for at prøve slagtøj inden
konkurrencerne.
Opdatering og beslutning; Der vil være mulighed for at afprøve slagtøj inden konkurrencerne.
Q: Vi har også vores eget slagtøj med. Kan man skrive det i tilmeldingen og vil der blive taget
hensyn til det?
A: Man kan skrive alt i tilmeldingen. Vi kigger på om ønsker kan lade sig gøre.
Q: Er der regler for længde og indhold af speakertekst?
A: Nej, men vi opfordrer til at man skriver forskellige tekster til de forskellige kategorier man
deltager i. Og jo kortere og mere præcis tekst jo bedre. Og tydeligt mærket hvilken tekst, der hører
til hvilket korps og kategori.
Q: Er der regler for lederes påklædning til ind- og udmarch og stjernemarch?
A: Nej, det er der ikke.
Vi opfordrer til at ledere ikke marcherer sammen med garden til åbning og afslutning. Men diskret
går ind til sit korps, når korpset er kommet på sin plads.
Q: Hvornår kommer det endelige program ud?
A: Senest 30 dage før.
Q: Kan 2 små gardister, som ikke deltager i konkurrencer få lov at deltage i indmarch og udmarch?
De skal ikke spise eller sove.
A: Ja, det må de gerne. Det er ikke noget problem.
Q: Må man gerne have sit eget slagtøj med til orkesterkonkurrencerne?
A: Ja, der er ingen krav om at man skal låne.

Yardlines:
A: På opfordring præciserer vi Yardlines begrebet. Der er tale om linjer på tværs af banen, med
udgangspunkt fra banens centerlinje og herefter en streg på tværs af banen ved hver 5. yard. En
Yard er lige med 0,9144 meter.

(billede eksempel med Brovst Pigegarde fra DM i 2015)

Q: Man skal selv have numre med til tattoobanen?
A: Ja, Hvis man bruger numre eller tal skal man selv medbringe og opstille/nedtage disse.
Forslag:
- At korps, der bor på samme skole evt. går sammen om at leje en bus.

