Afslutningsceremoni
Tidsplan for afslutningsceremoni
Kl. 15.05
Kl. 15.05

Opstilling på opmarchområde (Fodboldbanen nærmest stadion).
Fanfare korpset samt 2 fanebærere fra Odsherred Garden (LGFs fane) samles ligeledes på opmarchområdet.

Kl. 15.20 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 officials 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. 15.45
Kl. 15.55

Alle korps spiller Greve Ingolfs march. Herefter kaldes repræsentanter fra korpsene frem, og de bedes stille
sig i en stor halvcirkel foran fanfarekorpset.
Præmier uddeles i følgende rækkefølge:
o Værtsgardernes diplom
o Koncert Harmoni U14
o Koncert Harmoni
o Koncert Brass Band U14
o Koncert Brass Band
o Koncert Trommekorps U14
o Koncert Trommekorps
o Koncert Tambourkorps U14
o Koncert Tambourkorps
o Største fremgang
o Tambourmajor Bymarch (medalje)

o
o
o
o

Bymarch
Tambourmajor Tattoo / Show (medalje)
Tattoo / Show
Samlet DM vinder

DM fanfare for hver kategoris vinder.
Dobbelt DM fanfare umiddelbart efter at den samlede Danmarksmester er fundet.

Landsformanden beder repræsentanterne gå tilbage til deres korps, og beder samtidigt majorerne om rette korpsene op,
hvorefter han kommanderer fanen rullet ind til trommehvirvel. Landsformand Benjamin Hansen giver derefter ordre til at
udmarchen kan begynde.
Danmarksmesteren marcherer ud først med egen musik. Herefter marcherer nummer 1 – 2 – 3 og så videre ud alle med egen
musik.

