
Retningslinjer for ophold på skoler i Slagelse Kommune ifm. 
DM for Bygarder 2022 

 
- Indkvartering på skolerne tidligst kl. 12.00 torsdag den 7. juli 2022 
- Afrejse fra skolerne senest kl. 11.00 søndag den 10. juli 2022. Bagage kan opbevares i B-

Hallen i Spar Nord Arena indtil afrejse 
- Ved ankomst afleveres liste over, hvem der overnatter på skolen til brandvagten. Liste er 

udsendt til alle deltagende bygarder 
- Lokaler modtages (tag evt. et billede inden ibrugtagning) som de henligger for skolens 

daglige brug. Den enkelte bygarde har ansvaret for evt. beskadigelse af lokaler og inventar. 
Skulle der ske beskadigelse, vil den enkelte bygarde blive opkrævet betaling for udbedring 
heraf 

- Lokalerne må indrettes og bruges efter den enkelte bygardes egne ønsker med ansvar for 
bygninger, inventar m.m. Dog skal flugtveje altid friholdes (døre og vinduer), og indtagelse 
af sodavand, slik o.lign. foregår i fællesarealerne 

- Skolerne renholdes af de enkelte bygarder under hele DM 2022 
- De anviste toiletforhold skal benyttes med almindelige krav til oprydning og hygiejne 
- Det påhviler den enkelte bygarde at sikre egne værdigenstande mod tyveri og 

beskadigelse. Landsgardeforeningen påtager sig intet ansvar herfor 
- Skolen vil være bemandet, når skolen er åben 
- Kun de indkvarterede bygarder har tilladelse til at færdes på skolerne 
- Det er totalt forbudt at ryge på skolerne og deres grunde 
- Det er totalt forbudt at medbringe og indtage nogen form for alkoholdrikke under hele DM 
- I hvile- og soveperioder vil der blive krævet absolut ro i indkvarteringsområdet 
- Døre og vinduer skal lukkes, når lokalerne forlades (alle efterladte effekter er på eget 

ansvar)  
- Såfremt brandalarmer udløses ved en fejl på skolerne, skal der påregnes en 

udrykningsudgift på kr. 5.800.-, som vil blive opkrævet hos den enkelte bygarde, som har 
udløst brandalarmen 

- Inden afrejse foretager vagterne sammen med kontaktpersonen en gennemgang af de 
enkelte lokaler, der skal afleveres rene, fejede, borde aftørret og opstillet efter plan, 
skraldespande (husk toiletter) skal tømmes og nye poser sættes i. Lokalerne skal afleveres 
i samme stand, som ved modtagelsen. Såfremt der er sket skade på bygningsdele og/eller 
inventar, vil den pågældende bygarde blive draget til ansvar herfor 

- Evt. glemte sager vil blive indsamlet af vagten og afleveret til Ib Mathiesen fra Slagelse 
Garden (51563680), hvortil der kan rettes henvendelse 

- Såfremt ovennævnte regler overtrædes, vil vagten vurdere forholdet og foretage det 
nødvendige for fortsat opretholdelse af god ro og orden på skolerne 


