
Åbningsceremoni

Program for Åbningsceremonien

Kl. 18.30 Opstilling på Opmarchområde. De forreste korps skal stå på vejene omkring stadion i nummerorden. O�cials
og skilte vil vise hvordan.

Kl. 18.30 Fanfare korpset (1 Lilletromme + 1 Trompet/Cornet fra hvert korps) samt 2 fanebærere fra Odsherred
Garden mødes ved Slagelse Boldklubs klubhus til generalprøve på fanfaren.

Kl.19.00 Indmarch:

Skælskør Marinegarde (kommunal repræsentant) marcherer først ind, med musik og slår musikken af efter
hovedtribunen. Herefter følger korpsene i samme nummerorden som på tegningen. Det er vigtigt at slå
musikken af så alle kan komme ind i nogenlunde hurtigt. Man spiller kun foran hovedtribunen ca. 80 meter.
Der vil være markering hvor der skal slås af. Stævnespeakeren annoncerer navnene på hvert garderkorps, når de
marcherer forbi.

Korps nummer 1 – 5 svinger til højre ind på plænen efter hovedtribunen og ca. 2/3 ned ad banen for så igen at
svinge til højre mod baglinjen og før denne endnu et højre sving og når det passer ud for markeringen så
endnu et højre sving op på plads.

Nummer 6 til 16 svinger til højre ind på plænen efter hovedtribunen og ca. 2/3 ned af banen for så igen at
svinge til højre mod baglinjen og når det passer ud for markeringen så endnu et højre sving op på plads.

Nummer 16 til 21 svinger til højre ind på plænen ved baglinjen og herefter et højresving op på plads. Slagelse
Garden spiller (som de eneste) indtil de er helt på plads.

LGF o�cials guider korpsene på plads.

Fanfarekorpset og LGFs fane følger efter Slagelse Garden (værtsgarde) og svinger ind på plænen lige efter hvor
Skælskør Marinegarde står. Opstilling som vist på tegningen.

Fanfarekorpset gør front mod tribunen når man er på plads. I fanfaren spilles 1. stemmen af garderne fra
nummer 1-7, 2. stemmen fra 8-14 og 3. stemmen fra 15-21.

Kl. 19.25 Fanfare

Kl. 19.30           Taler:

▪ Repræsentant for Slagelse Kommune



▪ LGF’s Landsformand Benjamin Hansen

Alle korps spiller Greve Ingolfs March. Inden da kaldes stortrommer, bækkkener og lilletrommer frem mod
midten bag fanfarekorpset.

Kl. 19.45 Vejen Garden modtager pokal for DM 2019 og a�everer vandrepokalen.

Herefter a�æggelse af DM-eden:

Stævnespeakeren beder Tambourmajorerne fra Slagelse Garden og Roskilde Garden træde frem til
edsa�æggelse.

Landsformanden beder alle majorer rette korpsene op.

Tambourmajorerne går frem til mikrofonen og oplæser eden sammen på alle deltagernes og dommernes vegne.

På vegne af de forsamlede deltagere:

”Respektere at Danmarksmesterskaberne afvikles udefra de til enhver tid
gældende konkurrenceregler, hvilket dommerstaben samvittighedsfuldt skal

varetage, således at den enkelte garder og leder kan bidrage med sin
medvirken på en holdningsmæssig og værdig måde til gavn for den gensidige

forståelse, og fællesskabets interesser indenfor vores musikkultur.”

Kl. 19.50 Udmarch

Landsformand Benjamin Hansen giver derefter ordre til at udmarchen kan begynde.

Det er Skælskør Marinegarde der marcherer først med musik. Efter dem følger nummer 2, 3 og 4 uden musik.
Herefter nummer 5 med musik og 6, 7, 8 og 9 uden. Så er det nummer 10 med musik og 11, 12, 13 og 14
uden. Det fortsætter således at 15 og 21 spiller og de øvrige går efter (i nummerorden) uden musik. Det er
korteste vej mod udgangen. Der vil være LGF guider til stede.

Fællesnumre ved Åbningsceremonien

Dirigenten, vil være placeret således, at alle kan se dirigenten. Når dirigenten løfter armene, gøres instrumenterne klar, der tælles
2 x 2 for til  Greve Ingolfs March. Det forventes, at garderne kan spille melodierne, som en melodi på gardens eget niveau.

.


