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Præsidiets årsberetning
Præsidiet skal med henhold i De Danske Garder-
foreningers (DG) Fællesvedtægter, § 6, stk. 12, 
udarbejde nærværende beretning. Beretningen 
har til formål at give medlemmer det bedst 
mulige billede af DG aktiviteter og Repræsen-
tantskabet et grundlag for aktuelle drøftelser. 
Beretningen er derfor lagt på DG hjemmeside 
samt sendt til samtlige garderforeningsfor-
mænd sammen med DG regnskab.

Udarbejdelse
Årsberetningen er udarbejdet af Præsidiet, 
Sekretariatet samt de i beretningen inddragede 
udvalg og arbejdsgrupper. 

Årsberetningen udgives af præsidiet med henblik 
på at give medlemmer det bedst mulige indblik i 
DG aktiviteter. 

Den grafi ske udarbejdelse er udført af DG Kom-
munikationsansvarlig.
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Foreningsåret 2018/2019 har været præget af 
fl ere store omvæltninger. På præsidentposten 
såvel som i Sekretariatet og for Garderbladet 
er der i årets løb sket store ændringer. Vi har 
igen haft medlemstilbagegang og mødt nye 
økonomiske udfordringer, fremtvunget af delvist 
forudsete såvel som uforudsete hændelser. 

Står det så skidt til i DG? Ser man isoleret på 
medlemstallet – så måske ja. Ser man isoleret 
på økonomien – så måske ja. Men en fatal fejl 
ville da også være, at indskrænke sit perspektiv 
til blot få faktorer. Ser vi på helheden, så ser vi 
lys for enden af tunnelen. 

Vi har igennem mange diskuteret ”de unge”. De 
betaler ikke deres kontingent, de kommer ikke til 
arrangementerne, og de er ikke interesserede i 
foreningsarbejdet. Vi har igennem mange år for-
søgt at forklare tendensen. De er ikke soldater 
i lang nok tid til at blive sammenknyttet, de er 
troløse og ligeglade, det skyldes det generelle 
foreningsdanmark. Undskyldningerne har været 
mangen, men løsningerne har syntes at mangle. 

I marts måned præsenterede vi et forslag til 
ung-initiativ på regionsmøderne. Et forslag der 

indeholder et koncept målrettet og præciseret 
den målgruppe, som vi igennem årtier ikke har 
evnet at fastholde. Konceptet er det største 
ændringsforslag siden sammenslutningen af 
garderforeningerne i 1911, og gør fuldstændig op 
med den måde, som vi i dag tænker medlemmer 
i De Danske Garderforeninger. 

Forslaget blev meget vel modtaget i samtlige 
regioner, og kunne således allerede igangsættes 
som en prøveordning for hold APR-19. Prøve-
ordningen løber i 3 år, hvorefter Repræsentant-
skabet skal vedtage en vedtægtsændring for at 
implementere konceptet fuldt under DG. 

Ung-initiativet er vores ”lys for enden af tunel-
len”, og vi er helt overbevist om, at det vil ændre 
den virkelighed DG møder, både hvad angår 
medlemmer og økonomi. Vi tror på, at initiativet 
ikke blot vil fastholde fl ere unge gardere, men 
også fastholde de unge gardere i en meget læn-
gere periode. Flere unge gardere styrker vores 
medlemstal. Et styrket medlemstal styrker 
økonomien. 

Vi tror på, at vi nu for alvor er på vej fra en for-
ening i fortiden til en forening i tiden. 



Det stod ikke skrevet i stjernerne, da jeg gik ind 
ad porten i Sandholmlejren den 19. maj 1970, 
at jeg skulle opnå en titel af Præsident for De 
Danske Garderforeninger, og hvad det indebar, 
herunder at aflægge årsrapportering for DG. 
Lad mig gentage med det samme, at jeg efter 
omstændighederne gerne havde været det 
foruden, men sådan er livet nu en gang indrettet, 
hvor tilfældigheder uventet får betydning for ens 
gøren og laden. 

Bomben sprang for de fleste ved Repræsentant-
skabsmødet i Randers, at Kammerherre, oberst 
Flemming Rytter søgte orlov fra ”Præsiden-
tembedet” grundet ulykkelige private omstæn-
digheder. Jeg var forinden repræsentantskabs-
mødet blevet underrettet om tingenes tilstand, 
og indvilligede naturligvis i at hjælpe. Det er 
således med en vis ydmyghed, at jeg er gået til 
opgaven, og jeg takker for de venlige og velvillige 
henvendelser om at ville hjælpe til. 

Vor Præsident Flemming Rytter har haft mange 
spændende tanker og visioner for DG, og mange 
ideer er blevet gennemført og afprøvet de sidste 
4 år. Der ligger også uløste opgaver foran os, og 
det er naturligvis Præsidiets fornemste opgave 
at få behandlet og afsluttet disse under behørig 
hensyntagen til DG økonomiske formåen. 

Søndag den 1. juli, havde Præsident i DG, Kam-
merherre, Oberst Flemming Rytter således sin 
sidste arbejdsdag i DG Præsidium i forbindelse 
med afslutningen af Nordisk Garderpræsident-
møde og med en forudgående Årsdagsparade 
med udlevering af Dronningens ur. Vi håber det 

PRÆSIDENTENS 
BERETNING

MAJ-70 Jens Crone
Præsident, De Danske Garderforeninger
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bedste for fru Kirstine og Flemming Rytter.
Jeg har hele tiden haft intentioner om at være 
ved DG Sekretariat på Livgardens Kaserne 
hver tirsdag og 3. juli var således min første 
arbejdsdag i Sekretariatet. Nu hjælper det jo, 
at jeg kendte staben, så introduktionen forløb 
gnidningsfrit. 

3., 10. og 17. juli benyttede vi til summemøder i 
Sekretariatet. Snusede lidt til forskelligt arbejde. 
Skrev 2 håndskrevne telegrammer til en hhv. 95 
års og 90 års fødselsdag (Dem er der sidenhen 
skrevet mange af). Gennemgang af regnskab 
og budgettilpasning, samt halvårsopgørelse på 
medlemmer, hvilket straks satte alarmklok-
kerne i gang. 247 udmeldinger af unge gardere 
på én gang. Herved kunne vi konstatere, at vor 
strategi med fastholdelse af de unge gardere 
ikke virkede. Jeg var selv med til at indføre den 
i 2014. De mange udmeldelser af unge gardere 
har således betydet, at der har været udført en 
stor arbejdsbyrde i Sekretariatet og i foreninger-
ne for ingenting. Det blev startskuddet på vort 
ung-initiativ oplæg, som vi har arbejdet på i mere 
end 7 måneder, før vi sendte oplægget i høring. 
Hvorfor skulle det tage så lang tid? For det 
første er det nok den største forandring indenfor 
DG siden 1911. For det andet strider det imod DG 
Fællesvedtægter, så derfor er det projekt, der 
indtil videre er sat i søen for en 3-årig prøve-
periode. For det tredje, er vort oplæg vendt og 
drejet i alle mulige retninger, så vi var rustede til 
præsentationen på vore formandsmøder. Lykkes 
vort projekt, så skal der kigges på DG Fælles-
vedtægter de kommende år, så Ung-initiativ kan 
integreres fuldt i De Danske Garderforeninger.

Til formandsmøderne havde vor Kommunikati-
onsansvarlige Andreas Dalsgaard udarbejdet en 
power point præsentation, hvor ung-initiativ op-
lægget blev præsenteret på en meget forståelig 
måde. Præsentationen viste, at nu er det alvor. 
Som jeg sagde rundt i landet; ”Det er sidste skud 
i bøssen”, og det mener jeg.

Nu er det jo ikke gjort med blot at komme med 
et oplæg, - og så er den ting i orden. Nej, det 
skal også kunne håndteres, så vor administrative 
byrde bliver mindre. Husk på, at der nu kun er 2 
medarbejdere i Sekretariatet, da Ole Andkjær er 
stoppet pr. 31.12.2018.

Vi har fundet en elegant måde at håndtere 
medlemsregistreringerne elektronisk på hver-
vemøderne, hvor de nye gardere med et enkelt 
swipe på MobilePay automatisk er registreret og 
tilmeldt DG med det samme. Det nye ung-ini-
tiativ stod sin første spændende prøve ved 
hvervning af hold April-2019 medio april. Det 
vil der nok blive spurgt ind til på det kommende 
repræsentantskabsmøde i Slagelse.   

DG har et åbent og godt samarbejde med LG, og 
specielt er jeg glad ved, at CH/LG har taget godt 
imod mig. Jeg synes, at vi har fundet hinanden 
i både samarbejde og informationsniveau. Her 
pakkes ikke noget ind, og det har jeg det også 
bedst med. LG og DG hjælper og støtter hinan-
den, hvor det er muligt.

Tamburerne støtter DG på mange måder, ved 
foreningsarrangementer, repræsentantskabs-
møder mm. og det bunder naturligvis også i, at 

DG er imødekomne med donationer, hvis det er 
DG økonomisk muligt. Som man siger, ”noget 
for noget”. Men, har det i øvrigt ikke været sådan 
altid?

Udover det direkte samarbejde med LG, har vi 
sammen med Gardernetværk og LG et fælles 
mål om støtte til Livgardens Fond. Det er 5. 
gang i år, der skal afholdes Gardermarch, altså 
en slags jubilæum. Vi håber på 1500 deltagere i 
år. Sidste år donerede DG og Gardernetværk kr. 
50.000,- til Livgarden, til støtte til Livgardens 
veteranarbejde. Jeg ved at donationen i år bliver 
noget større.
  
DG har i øjeblikket en anstrengt økonomi på 
grund af blandt andet portoforhøjelser for leve-
ring af Garderbladet. Det er så afgjort en af de 
største poster i vort regnskab. Med et yderligere 
bortfald af tilskud til bladudgivelsen, er det også 
på udsendelser af Garderbladet, vi kan regulere 
et eventuelt underskud i budgettet ved udgivelse 
af et nummer mindre. Det bliver helt sikkert 
nødvendigt i 2019 og måske også i 2020, men 
så skulle vort regnskab gerne balancere i 2021. I 
skal nok høre om dette i god tid.

Ellers vil jeg blot tilføje, at det har været et 
spændende år i ”maskinrummet”. Det skal jo 
også være sjovt en gang imellem, og intet er 
bedre end at se hjulene dreje velsmurte rundt. 
Det er vor opgave, og den arbejder vi hårdt på.
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Jeg har været til Præsidiemøder, årgangsparade, 
repræsentantskabsmøde, bestyrelsesmøder, 
generalforsamlinger, 2 små formandsmøder og 
1 stort formandsmøde plus et par 100 års jubi-
læer i Vendsyssel GF og Morsø GF, begge steder 
som et formiddags og frokost arrangement, og 
med god lokal opbakning. Så har jeg deltaget 
i et fælles bestyrelsesmøde mellem Hobro og 
Himmerlands GF, hvor man aftalte hvordan en            
sammenlægning kunne ske, og i november holdt 
Hobro GF så deres generalforsamling, hvor man 
først ændrede vedtægterne, og så efterfølgende 
underlagde sig Himmerlands GF, som så efter-
følgende på deres generalforsamling, godkendte 
en sammenlægning.

DGs Hæderstegn er uddelt til Cort Faldt i 
Vendsyssel GF, Carsten Christensen Østvend-
syssel GF og Jan Holmgaard Nordjyllands GF, 
og ikke mindst formanden i Hadsund GF Niels 
Vestergaard, som har været formand i 40 år, 
blev tildelt Præsidiets hæderstegn for sit mange 
årige arbejde. Husk nu anerkendelse af dem 
som gør en stor indsats i Garderforeningen og 
ikke mindst vores piger, nogle af os ville være 
ildestedt, uden deres hjælp.

Som alle jo ved, kom der i 2018 kun 10 Garder-
blade, og det skyldtes fl ere ting, men overordnet 
økonomien, da der fra Præsidiets side var nogle 
ting, som der desværre ikke var blevet taget 
hånd om i tide, og derfor endte i en situation, 
hvor man kun havde få muligheder, hvis ikke 
man skulle komme ud med et stort underskud. 
Der for kan vi nok forvente, at en stigning i 
afgiften til DG eller færre Garderblade, bliver 
et emne på det kommende repræsentantskabs 
møde i Slagelse.

Vores Præsident Flemming Rytter meddelte på 
repræsentantskabsmødet at han søgte orlov fra 
d. 1. juli pga. alvorlig sygdom i den nærmeste 
familie, og da Jens Crone fra Region 5 blev valgt 
som første vicepræsident i Randers, blev han 
fungerende Præsident. Fl. Rytter meddelte i no-
vember, at han ikke kommer tilbage, derfor har 
et samlet præsidie bedt Jens Crone fortsætte 
som Præsident til 2020. 

Medlemssituationen, ja det går desværre den 
forkerte vej og derfor har DG udsendt et oplæg 

til ”ung initiativ”. Nu må vi vente på svar fra 
repræsentantskabsmødet i Slagelse som forhå-
bentlig siger god for oplægget.

Jeg blev så den sidste valgte vicepræsident i DG, 
de efterfølgende bliver valgt som regionsråds-
formand, og efterfølgende får man vicepræsi-
dent titlen for at sidde i DG`s Præsidium. 
Men hvad er der så sket siden 2010? Ja der er 
blevet indført 4 årlige præsidiemøder mod før 2, 
vi fi k nye vedtægter i forbindelse vores 100 års 
jubilæum i Horsens, selv om det holdt lidt hårdt 
på nogle møder, både i præsidiet og i regionerne, 
men de kom i hus. Vi har også fået Fl. Andessen 
foreningen, som kan støtte op om Garderbe-
vægelsen - i alt godt 3,5 mill. kr. Vi har fået en 
ny håndbog, som ligger på hjemmesiden (nogle 
omtaler den som det hemmelige dokument). Der 
kan fi ndes svar på næsten alt, i stedet for den 
blå bog som var en papirudgave. Den var tiden 
løbet fra mht. opdateringer. Kommunikationen 
til og fra foreningerne foregår i dag via mail og 
ikke som før med post, man fældede jo næsten 
en regnskov hver gang der blev holdt repræsen-
tantskabsmøde. Årgangsparader, ja de afholdes 
desværre kun én gang årlig, men der var begyndt 
at blive en vis afmatning mht. deltagerantallet 
især til nov. paraden. Vi har nedlagt skydningen 
om Vendelbopokalen og Himmerlandsskydnin-
gen, og afholder i stedet en regionsskydning. Så 
holder vi nogle små formandsmøder her i regi-
onen, som har været til stor gavn for mig. Jeg 
håber, at I også har fået lidt ud dem. Jeg føler 
i hvert fald at regionen hænger bedre sammen 
nu, end den gjorde for år tilbage.

Jeg vil godt for takke for 9 fantastiske år, hvor 
jeg fi k lov til at være i spidsen for jer nordjyder. 
At komme ud at opleve foreningerne til general-
forsamlinger, sommerudfl ugter, grillaftener og 
ikke mindst div. jubilæer. Jeg er meget stolt og 
beæret over den tillid, som I har vist mig.

Tak til nuværende og forhenværende formænd, 
bestyrelsesmedlemmer, DG`s Præsidium og 
kontoret for en spændende tid sammen, selv om 
bølgerne, som heroppe i Thy, somme tider slår 
ind over molen, ja så ligger de sig jo igen, tak for 
kampen. 

REGION I  

Vicepræsident: Niels Godiksen
Indkaldt: November 1978
Lokalforening: Thisted GF
Valgt: 2010
Periode: 4. periode
Foreninger i regionen: 9
Medlemmer i regionen: 1.182

NORDJYLLAND
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Regionen har 12 foreninger fra Horsens i nord 
til Als & Sundeved i syd. Medlemstallet er ca. 
1650, hvilket er en tilbagegang i forhold til 
2018, siden 2016 har halvdelen af foreningerne 
formået at tiltrække fl ere medlemmer, mens 
den anden halvdel har mistet medlemmer. En 
enkelt forening har mistet 20 % i medlemstal 
på bare 3 år. Det kræver hårdt arbejde at drive 
en garderforening med succes, spørgsmålet 
er om vi overhovedet tilbyder et produkt, som 
specielt de yngre medlemmer fi nder attraktivt. 
Aktivitetsniveauet spænder fra foreninger med 
mere end 30 arrangementer om året, til for-
eninger med meget få aktiviteter. Foreningerne 
er nødt til at kigge sig selv dybt i øjnene, og 
spørge sig selv, om foreningen trænger til et 
grundigt helbredstjek. Det er altid glædeligt 
at komme rundt i foreningerne og deltage i 
diverse arrangementer, hvor det er muligt at 
møde og snakke med vores medlemmer, der 
i dagligdagen ikke er ligeså tæt på DG, som vi 
andre.

Jeg har planer om i det kommende år, at 
deltage et bestyrelsesmøde hos nogen af 
foreningerne i regione. Det kunne være inte-
ressant at høre, hvilke opgaver foreningerne 
arbejder med, og hvordan tingene gribes an i 
lokalforeningerne, og jeg kan måske lære lidt 
om, hvilke forskelligheder der er fra nord til syd 
i regionen.

Den 10. april blev der afholdt ekstraordinær 
generalforsamling i Kongeå-egnens GF, da det 
på den ordinære generalforsamling, ikke var 
lykkedes at fi nde en ny formand. Det lykkedes 
dog heller ikke på den ekstraordinære gene-
ralforsamling, og konsekvensens heraf blev, at 
den tidligere formand indvilligede i at modtage 
valg for 1 år, og det år skal bruges til at fi nde en 
forening at fusionere med. Det er altid trist, når 
en forening kommer til det punkt, at det ikke 
længere er formålstjenligt at forsætte driften, 
men det er ikke første gang, at en forening 
kaster håndklædet i ringen, og det bliver med 
sikkerhed heller ikke sidste gang.

Vicepræsident: Ulrik Baunsgaard
Indkaldt: Marts 1993
Lokalforening: Midtjydsk GF
Valgt: 2013
Periode: 4. periode
Foreninger i regionen: 12
Medlemmer i regionen: 1.644

Vicepræsident: Jens Saabye
Indkaldt: Juli 1973

Lokalforening: Viborg GF
Valgt: 2014

Periode: 2. periode
Foreninger i regionen: 13

Medlemmer i regionen: 1.879 

Regionsrådet forsøger at skabe overblik over 
foreningernes aktiviteter. Jeg er tilgængelig for 
alle foreninger i regionen, og bruger gerne tid her 
på. Regionsrådet ønsker, at det er den enkelte 
forening der står for de arrangementer der skal 
afholdes. Flere foreninger er allerede godt i gang 
med at samarbejde med naboforeninger.

Der kan nævnes at skydning i Vingsted og Gar-
dermarchen, deltager der mange fra region II.

Fremtiden i De Danske Garderforeninger ser ikke 
alt for positiv ud, medlemstallet er svagt fal-
dende. Ung-Koncept er en nyt tiltag. Her er det 
årgangsforeningen der prøver at holde sammen 
på de gamle Gardere. Jeg håber det vil give fl ere 
nye medlemmer.

En stor tak til formænd - bestyrelser og med-
lemmer for godt samarbejde.

MIDTJYLLAND

SYDJYLLAND

REGION II  

REGION III 
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Vicepræsident: René Rasmussen
Indkaldt: Oktober 1980
Lokalforening: Nordfyns GF
Valgt: 2018
Periode: 1. periode
Foreninger i regionen: 9
Medlemmer i regionen: 883 

Jeg har nu været Regionsformand/vicepræsi-
dent for Region IV i et år. Det har været et stort 
arbejde og med mange udfordringer. Som man 
siger i præsidiet, så er man lærling hvis man 
bliver genvalgt i de første 4 år, og så er man VP i 
de sidste 4 år, nu må vi se.

Jeg har været med til 4 præsidiemøder med 
mange udfordringer, som man ikke har regnet 
med. Jeg vil sige, det er et stort stykke arbejde 
som man skal yde, det tror jeg Henrik Gattrup 
vil give mig ret i. Året har budt på mange ting. 
F.eks. skulle vi fi nde en fung. Præsident for hr 
Flemming Rytter.

Det er et spændende arbejde, som jeg gerne vil 
lægge mine timer i, for der bliver brugt timer på 
det. Jeg har også haft den ære at hjælpe til ved 
årgangsparaden, det er utroligt dejligt at se alle 
de gamle gardere mødes og udveksle historier, 
den ene bedre end den anden.

I Region IV er der følgende faste arrangementer. 
Regionsskydning: Skiftende foreninger afholder 
den. Regionsbowling: Arrangør er bowlingud-
valgsleder. Vestfyns cup: Assens GF er arrangør. 
Trekantsskydning: Den Fyenske GF, Kolding 
GF og Københavns GF. 4 maj, 5 september o. l. 
afholdes med andre soldaterforeninger, alle ved 
hvordan.

Alle gamle gardere i regionen er velkomne til at 
besøge de forskellige foreninger til deres arran-
gementer. Naturligvis bortset fra deres lokale 
interne opgør.

Jeg vil prøve at se på, om jeg skal lave en klum-
me i garderbladet, som Henrik Gattrup havde før, 
under lidt fra regionsformanden.

Jeg vil gerne sige tak til Henrik Gattrup for hans 
hjælp til mig som ny regionsformand, og jeg vil 
gøre alt, hvad jeg kan gøre, for at foreninger-
ne i Region IV forbliver stærke og kan arbejde 
sammen. Jeg vil samtidig sige til alle formænd, 
jeg står til jeres disposition, og vil hjælpe jer alt 
det jeg kan. Er der noget jeg ikke lige kan svare 
på her og nu, vil jeg fi nde ud af det og svare jer 
hurtigt. Jeg vil også gerne sige, hvis I vil have jeg 
besøger jeres forening, så sig til, jeg vil gerne ud 
til jer, og se hvordan I har det. Det er vigtigt for 
os i præsidiet at det hele går op i en enhed.

Det har været et interesant år, som jeg ikke vil 
være foruden, jeg er blevet godt modtaget i 
præsidiet og hjulpet på vej af de andre vice-
præsidenter. Tusind tak for dette. Jeg vil gerne 
være med til at gøre en forskel, så De Danske 
Garderforeninger forbliver som en stor fl ot for-
ening med godt sammenhold på tværs af landet 
og regioner.

FYN 
REGION IV  
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Vicepræsident: Jens Crone
Indkaldt: Maj 1970
Lokalforening: Søndre Birk GF
Valgt: 2012
Periode: 4. periode
Foreninger i regionen: 21
Medlemmer i regionen: 4.230

Der afholdes kun et formandsmøde i Region 
5, hvilket foreningerne synes er tilstrækkeligt. 
Vi kan jo hurtigt samles, hvis der er et aktuelt 
emne, man ønsker drøftet.

Medlemstallet i De Danske Garderforeninger 
ved årets slutning pr. 31.12.2018 er registreret 
til 9.994 medlemmer, hvoraf der i Region 5 
er registreret 4230 medlemmer inkl. de nye 
unge medlemmer, der i øjeblikket ikke betaler 
kontingent. Vi er i dag 20 foreninger i Region 5, 
senest med Korsør og Omegns Garderforenings 
fusion med Vestsjællands Garderforening. Vor 
region er således den største i foreningsmæs-
sig henseende, men også i medlemsmæssig 
henseende, hvilket vil sige, at godt 40 % af De 
Danske Garderforeningers medlemmer befi nder 
sig i Region 5. 

Sidste år sagde jeg, at uden aktivitet ingen 
fremtid, ingen fremtid ingen medlemmer, ingen 
medlemmer ingen foreninger. 

Derfor er det også glædeligt at kunne konsta-
tere, at stadig fl ere og fl ere foreninger slår sig 
sammen om fælles arrangementer. Det tror jeg 
også er vejen frem. Og ser vi på aktivitetsniveau-
et i Region 5, så er det ikke så ringe endda. Det 
ser faktisk rigtig godt ud, hvilket man kan læse i 
af Garderbladet, og det er positivt.

Skydeaktiviteterne er nok det største omdrej-
ningspunkt i mange foreninger, men i hvert fald 
den størst samlede aktivitet i DG. Mange for-
eninger har 15 m. skydningen på programmet, og 
der dystes fl ittigt foreninger imellem, men også 
mellem andre værn. Aktiviteten munder ud i det 
fælles store arrangement i Vingsted i september 
måned (200 m), og her kan jeg igen sige, at vor 
region igen i 2018 var vel repræsenteret med 
både skytter og foreninger, den store afstand til 
trods, og det er ganske fl ot. I år havde vi også 
den fornøjelse, at selve CH/LG og Oberstinden 
deltog. Det var glædeligt at opleve hvorledes 
de nød deres ”frirum” blandt os. Tænker man i 
økonomi, så gives der jo et betragteligt tilskud 
af DG, så det er ikke forbundet med den store 
udgift, hvis man får fyldt en bil eller to. 

Regionsbowlingen i Region 5 har en fi n tilslut-
ning. Den afvikles gerne sidst i januar, først i 
februar i Want2bowl i Taastrup. Svend Clau-
sen-Bech fra Garderforeningen for Høje Taastrup 
og Omegn styrer det med hård hånd, og der 
er altid god opbakning og god stemning ved 
arrangementets gennemførelse. Er der nogle 
foreninger der går i visse tanker om at tilslutte 
sig regionensbowling, så venter Svend kun på 
jeres opringning. 

Regionsgolfen har Peter Müller fra Falster og 
Østlollands Garderforening nu i fl ere år prøvet 

at få op at stå, ved en Regionsgolfturnering. Det 
er en udendørs aktivitet, der typisk begynder 
om foråret, hvor de andre nævnte aktiviteter 
begynder at drosle ned. Hans ihærdighed burde 
være belønnet med fl ere foreningers tilmelding. 
Det må alle vi foreningsformænd bakke op om, 
vel vidende, at der også er en afstand at tage i 
betragtning. Regionsrådsformanden har indtil 
sidste år haft et vist rådighedsbeløb til regions-
arrangementer. Jeg havde bevilliget et tilskud til 
regionsgolfen, men blev nødsaget til at trække 
det tilbage på grund af den p.t. trængte økonomi 
i DG. Det var jeg ked af, men jeg skylder at sige, 
at Peter gennemførte arrangementet alligevel.

Faner. Når nye hold bliver kaldt ind til III/LG, så 
skal de jo hjemsendes efter 8 måneders værne-
pligt. Her må jeg på DG’s og LG’s vegne sige tak 
for den støtte mange foreninger giver ved frem-
møde med fanen på Garderkasernen i Høvelte. 
Fra vor Region stiller vi ca. 10 – 15 faner hver 
gang og det uanset vejr og vind. Det er meget 
prisværdigt, at vore foreninger i Region 5 stiller 
op 3 - 4 gange pr. år og endnu større er det, når 
der pludselig står en fane eller to fra en forening 
i Jylland, der også vil være med. MEN, efter pa-
raden, og så skulle man opleve det også, så kom 
der 2 gardere over og sagde tak, fordi vi stillede 
op. Så jo, nogle lægger altså mærke til os.
Flagdagen 5. september, er kommet for at 
blive. Det er rar læsning i GBL at se så mange 
foreninger i Region 5 være involveret i fl ag-
dagen med egne arrangementer, men som 
oftest sammen med den stedlige kommunale 
myndighed. Vore veteraner og veteransagen må 
ikke glemmes, men det er ærgerligt, at den først 
rigtig omtales af vore politikere i dagene op til 5. 
september. 

Gardermarch er blevet en succes. Ca. 1200 
deltagere i 2018 mod 900 deltagere i 2017. Det 
må vi vist betegne som en succes. Marchen 
gennemføres i et samarbejde med LG, Garder-
netværk og De Danske Garderforeninger. Næste 
gang for femte år i træk. Det er et arrangement, 
der begynder sin planlægning allerede et år før 
næste marchafholdelse. Der er mange styrelser 
og instanser, der skal kontaktes, og de arbejder 
ikke alle lige effektivt, men det har Morten Salo-
monsen fra Gardernetværk godt styr på. 
Men der er også en praktisk udførelse. Hidtil har 
det været Frederiksborg Amts GF, der har stillet 
hjælpere til rådighed og uden den hjælp ingen 
Gardermarch. En rigtig stor tak til formand Kim 
Olsen og hjælpere. Vi skulle jo gerne fortsætte 
marchen med succes, så andre foreninger må 
gerne byde ind med hjælp. I 2019 er marchen 
fastlagt til at fi nde sted den 29. september og 
tilmeldingen hertil er åbnet. Meld jer nu til, thi 
det er et godt formål vi støtter. I 2018 over-
rakte Gardermarch kr. 50.000,- til Livgardens 
Veteranarbejde. I 2019 er det 5. år Gardermarch 

SJÆLLAND

REGION V 



10

DG     HOLDNING - ANSVAR - SAMMENHOLD

VICEPRÆSIDENTERNES BERETNINGER

DG Sekretariat er en servicefunktion for såvel 
DG Præsidium som for alle lokale garderfor-
eninger, og der er således mange små og store 
opgaver, der skal løses. Varetagelse af disse op-
gaver blev frem til ultimo 2018 løst af sekretari-
atets to ansatte og Garderbladets redaktør. Fra 
januar 2019 er bemandingen reduceret med én 
medarbejder, idet sekretæren er holdt op efter 
15 år i funktionen. 

Sekretariatets arbejde er i sagens natur admi-
nistrativt orienteret, således at DG overordnede 
administration varetages i forhold til offentlige 
myndigheder, eksterne organisationer med 
mere, men i høj grad også i forhold til lokalfor-
eningerne i relation til medlemsregistrering, 
medlemsafgift, spørgsmål af alle karakterer, 
Garderbladet med mere. Herudover bistår 
sekretariatet til DG mangeartede aktiviteter 
såsom hjemsendelsesparader, årgangsparade, 
årsdagsparade, formandsmøder, repræsentant-
skabsmøder, diverse møder med Livgarden og 
lignende.

Trods mange opgaver er der dog altid plads til at 
tage telefonen, såfremt en gammel garder har 
behov for informationer, har spørgsmål eller øn-
sker at meddele et eller andet. Disse henvendel-
ser er skattet i hverdagen, idet de medvirker til 
at bevare og styrke båndet mellem Sekretariatet 
og de gamle gardere.   

ØKONOMI
Regnskab for De Danske Garderforeninger for 

2018 er tilsendt lokalforeningerne og gennem-
gås på Repræsentantskabsmødet 2019. 
Årsrapporten udviser et mindre overskud på 
93.000 kr. Dette kan lyde meget positivt, men 
det skal erindres, at overskuddet er fremkom-
met som følge af en reduktion i antallet af 
udgivne Garderblade i 2018 samt nødvendige 
besparelser i driften af DG 

Øvrige forhold vil blive berørt i forbindelse med 
gennemgang af årsrapporten.

FONDS- OG FORENINGSREGNSKABER
Årsrapporter for Garderfonden, Foreningen 
Garder 926-NOV 51 Flemming Andresens støtte 
til Garderbevægelsen samt Gardernes Fødsels-
dagsgave vil være fremlagt til gennemsyn ved 
Repræsentantskabsmødet 2019.

Udbetaling fra Garderfonden og Flemming 
Andresens Forening følger de tilhørende sta-
tutter. De frie midler anvendes blandt andet til 
anskaffelse af Dronningens Ur, gardernåle, DG 
Manchetknapper, legater, tilskud til deltagelse i 
Nordisk Stævne, deltagelse i Garderudvekslinger 
m.v. Herudover tilgodeser midlerne støtte til 
regionale og landsdækkende DG aktiviteter.

STØTTEN TIL GARDERE I IND- OG UDLAND
Fra Garderfondens midler har det igen i år været 
muligt at uddele anerkendelser til tjenstgøren-
de gardere i form af Dronningens Ur, som blev 
uddelt til bedste garder på årets tre indkal-
delseshold. Herudover er blevet uddelt DG 

manchetknapper, som uddeles ved hjemsen-
delse til bedste garder for hvert vagthold, samt 
bedste garder i en støttefunktion. Endvidere er 
der i forbindelse med Livgardens Årsdagsparade 
blevet uddelt et legat.

Ved henvendelse fra vagtkompagniet er der 
indkøbt nye brætspil til vagterne på Amalien-
borg, Fredensborg, Kastellet og Livgardens 
Kaserne. Den gamle beholdning af brætspil var 
efterhånden både slidt, og i dårlig forfatning med 
manglende spillebrikker og så videre. 

I april 2018 deltog to tambourer fra Livgardens 
Tambourkorps i åbningen af Det Skandinaviske 
Hus i Seattle. I den forbindelse støttede De 
Danske Garderforeninger, således at de kunne 
få en oplevelsesrig tur, og ud over de offi cielle 
pligter også kunne få lejlighed til at opleve en 
smule af USA.

Ingen jul uden gaver, - og også i 2018 var der en 
fælles hilsen fra De Danske Garderforeninger og 
Den Kongelige Livgarde til alle gardere udsendt 
i internationale operationer samt alle gardere på 
vagt juleaften. Ligeledes blev der i forbindelse 
med Den Kongelige Livgardes årsdag – 30. juni – 
sendt en tilsvarende gavepakke til alle udsendte 
gardere rundt om i verdens brændpunkter.

SEKRETARIATET

SEKRETARIATET

arrangeres, så det skulle vi gerne markere som 
noget særligt.

Historisk Samling drives af frivillige guides, hvor 
det naturligt nok kun er vores region, der tager 
en tørn, men værter kan man altid bruge. Det 
drejer sig om, at der er værter nok specielt i 
ferietiden og belastningen for den enkelte vært 
er til at overse. Samlingen har åbent lørdage og 
søndage i tidspunktet fra 11.30 – 15.00. Der skal 
stilles minimum 2 værter pr. åbning.

Som regionsrådsformand/vicepræsident bliver 
der trukket på mig fra fl ere foreninger, og jeg 
stiller gerne op ved hver given lejlighed, det er 
mig muligt. 

Jeg har deltaget i 3 møder vedrørende Garder-
march, Årgangsparade, Årsdagsparade og 3 
Dronningeparader samt 2 Hjemsendelsespara-

der, deltaget i 2 møder med de nye landstals-
mænd. Deltaget i generalforsamlinger i Korsør 
og Omegns GF, hvor foreningen blev nedlagt og 
fusioneret med Vestsjællands GF og deltaget i 
generalforsamling i Høje Taastrup og Omegns GF 
samt Nordsjællands Garderforening. 

Når denne lille orientering læses, så er min 
funktion som Regionsrådsformand/Vicepræsi-
dent slut, da jeg jf. DG Fællesvedtægter er faldet 
for åremålet. Jeg håber, at I vil tage godt imod 
den nye Regionsrådsformand/Vicepræsident Jon 
Nielsen fra Høje Taastrup og Omegns Garderfor-
ening, og ligeså mod de to nyvalgte regionsråds-
medlemmer. 

Til slut en stor tak til alle formænd med besty-
relser for et godt udført foreningsarbejde 2018, 
tak til alle foreninger for et godt samarbejde 
gennem de sidste 8 år.
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GARDERBLADET & GARDERMARCH

Produktionen af Garderbladet blev i 2018 omlagt 
fuldstændigt. Efter næsten 100 års samarbejde 
med Kandrup bogtrykkeri besluttede et samlet 
præsidium at følge redaktørens anbefaling og 
skifte trykkeri. Samarbejdet med Kandrup Bog-
trykkeri har gennem alle år fungeret upåklage-
ligt, og fra redaktøren såvel som Sekretariatet 
skal der lyde en dybfølt tak for de mange års 
samarbejde. 

Efter Repræsentantskabets direktiv sendte 
præsidiet i 2017 produktionen af Garderbladet i 
udbud, og de iøjnefaldende prisforskelle fra in-
volverede trykkerier var ikke til at se bort fra. Så-
ledes blev den afgørende motivation for valg af 
trykkeri da også et økonomisk anliggende. Valget 
faldt på trykkeriet KLS Pureprint, beliggende i 
Hvidovre, der siden marts måned 2018 har stået 
for trykning samt bogbinding af Garderbladet. 

Sammenfaldende med trykkeriskiftet valgte 
man også at rykke den grafi ske opsætning ind 

på Sekretariatet, så den således foretages af 
redaktøren. Den ændrede arbejdsgang betyder, 
at hele arbejdsprocessen ved udarbejdelse af et 
Garderblad, fra deadline til levering til trykkeri, 
nu er kontrolleret af DG. 

I 2018 overgik Garderbladet til at blive omdelt af 
Postnord, der siden har varetaget distributionen. 
Skiftet til postnord har nedbragt antallet af fejl-
leveringer betragteligt, hvormed Sekretariatet 
eftersender langt færre blade til medlemmer, 
der til stor irritationen, gang på gang måtte 
meddele Sekretariatet at et Garderblad udeblev. 
Det var en tvungen beslutning at vælge en ny 
distributør, idet en markant ændring på marke-
det bevirkede, at FK Distribution ikke længere 
servicerede kunder med oplag under 50.000 pr. 
omdeling. 

Prisen for distribution af Garderbladet stiger år 
for år, da markedet for distribution i Danmark 
er under hårdt pres. Færre og færre organisa-

tioner udsender magasiner, breve og reklamer, 
hvilket presser distributørerne. Det er selvsagt 
en naturlig konsekvens, at når der er færre til at 
betale for postbudets rute, så stiger prisen for de 
organisationer, der ønsker et magasin omdelt. 

Desværre ser det ikke ud til, at denne situation 
ændrer sig. FK Distribution er fortsat den bil-
ligste aktør på markedet, men modtager endnu 
ikke oplag af Garderbladets størrelse. Redaktø-
ren følger udviklingen på markedet tæt, men pt 
er den eneste reelle mulighed for distribution 
Postnord. 

Gardermarch er uden sidestykke det største 
arrangement, målt på deltagerantal, som DG 
medvirker til at arrangere. Gardermarch er et 
stort samarbejdsprojekt mellem DG, Garder-
netværk og Den Kongelige Livgarde, og har til 
formål at indsamle midler til at støtte Livgar-
dens veteranarbejde. 

Marchen er kommet for at blive, og i år afholdes 
marchen for femte år i træk. Deltagertallet har 
været stødt stigende siden den første march i 
2015, og arbejdsgruppen forventer igen i år slå 
rekord. Den stigende interesse for marchen har 
dog også medført, at Gardermarch nu sælger et 
begrænset antal billetter. Således blev der den 
1. april sat 1500 billetter til salg. 

En af de væsentligste årsager til marchens 
succes, er den synergi, gruppen opnår ved at 
samarbejde på tværs af organisationerne. Det 
er svært at forestille sig marchen afviklet med 

samme professionalisme og overskud uden alle 
tre organisationers tilknytning. Hver organisa-
tion bidrager med uundværlige ressourcer til 
puslespillet.

Siden den første march har DG været repræ-
senteret i Gardermarch-gruppen af præsident 
Jens Crone, Kommunikationsansvarlig Andreas 
Dalsgaard samt af Frederiksborg Amts Gar-
derforening, hvor formand Kim Dahl Olsen har 
bidraget med utallige frivillige gamle gardere fra 
lokalforeningen. 

Gardermarch er for alle, der er interesseret i 
en smuk gåtur i den nordsjællandske natur. 
Marchen tilbyder både en kort rute på ca. 8 
kilometer, en mellem rute på ca. 18 kilometer 
samt en lang rute på ca. 30 km. De mange 
distancer betyder, at marchen appellerer bredt 
til befolkningen, og har i kraft af det et yderst 
mangfoldigt deltagersegment. 

Det er en stor glæde at opleve de mange men-
nesker, der støtter op omkring det gode formål. 
Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til 
de foreninger, der tilskynder medlemmer til at 
deltage – eller som planlægger fælles udfl ugter 
til Høvelte, når Gardermarch afholdes. 

Den store tilslutning til Gardermarch har med-
ført, at marchledelsen i 2016 kunne overrække 
Livgarden en check på 25.000 kroner, i 2017 
35.000 kroner og i 2018 50.000 kroner. I alt har 
Gardermarch dermed doneret 110.000 kroner 
til Livgardens veteranarbejde, hvilket allerede er 
kommet mange veteraner til gode. 

Gardermarch er kommet for at blive, og mar-
chledelsen ser frem til at se endnu fl ere gamle 
gardere med deres familier til Gardermarch de 
kommende år. 

GARDERBLADET

GARDERMARCH
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MEDLEMSTAL PR. 1. JANUAR 2019

REG I  NORDJYLLAND 1243/1182

10 Nordjylland 382/379

04 Thisted   166/159

08 Randers   148/129

43 Vendsyssel  122/114

56 Hjørring   99/96

34 Himmerland  73/75

77 Østvendsyssel  72/69

44 Morsø   61/58

35 Hobro   50/36

40 Hadsund   36/31

70 Brønderslev  34/36

REG II  MIDTJYLLAND 1958/1879

05 Aarhus   516/480

15 Viborg   275/260

30 Silkeborg   215/203

23 Herning   188/171

26 Holstebro   144/149

55 Djursland   126/119

27 Skive   98/98

39 Ringkøbing  84/78

36 Skanderborg  72/74

19 Lemvig   64/67

12 Odder   60/61

75 Bjerringbro  48/48

64 Skjern   47/48

09 Samsø   21/21

REG III  SYDJYLLAND 1728/1644

03 Horsens   269/265

32 Vejle   238/218

57 Haderslev   233/214

46 Sønderjydsk  203/189

60 Als & Sundeved  197/197

06 Kolding   127/123

72 Varde   123/99

59 Esbjerg  111/109

29 Fredericia  83/86

28 Ribe   59/59

58 Midtjydsk   43/45

73 Konge-å Egnen  42/40

 

REG IV  FYN 936/883

02 Den Fyenske 322/290

51 Nordfyn   111/111

37 Svendborg  91/84

33 Vestfyn  89/92

66 Assens   88/84

22 Faaborg  74/71

42 Nyborg   62/55

24 Langeland  50/50

48 Kerteminde  49/46

REG V  SJÆLLAND 4312/4230

01 København 1264/1244

18 Frederiksborg  436/447

13 Vestsjælland  272/305

62 Nordre Birk  250/215

16 Nordsjælland  232/236

17 Gl. Roskilde Amt  212/195

07 Sydsjælland  183/185

45 Køge  181/182

21 Holbæk  175/174

14 Falster & Østlolland  160/166

61 Søndre Birk  145/134

41 Helsingør   128/129

50 Vestlolland  112/103

78 Høje Taastrup  111/107

31 Stevns   100/102

53 Kalundborg  84/74

52 Haslev   75/72

11 Bornholm  66/67

20 Møn  55/53

38 Faxe  35/40

REG VI  DGU 187/176

99 Storbritannien  42/50

100 Singapore   32/21

93 Mellemstaterne  25/24

97 Pacifi c Northwest  18/16

98 Australien  18/16

91 New York   17/17

96 Øst Kanada  11/10

95 Vest Kanada  16/16

92 Kalifornien  8/6
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SKYDNING

SAMLET ANTAL MEDLEMMER 

PR. 1. JANUAR

LANDSSKYDNING 200 M 2018
Landsskydning på 200 m afholdtes i månederne 
august og september. Langt de fl este deltagen-
de foreninger valgte at skyde landsskydningen 
som en hjemmebaneskydning, hvor man kunne 
mødes til en hyggelig dag på skydebanen, og 
så efterfølgende sende skyderesultaterne til 
skydeudvalget. 

Efterhånden er fl ere dog begyndt at kombinere 
deltagelse i Vingsted arrangementet med at 
skyde landsskydning her, hvilket er glædeligt for 
både Vingsted og landsskydningen.

I 2018 deltog i alt 182 gamle gardere, fordelt 
på 51 hold og 37 garderforeninger. Dette var en 
pæn fremgang i forhold til året før, men lad os 
holde fast i fremgangen, således at vi kan se 
endnu fl ere deltagere til næste år. 

LANDSSKYDNING 15 M 2019
Landsskydningen på 15 m afholdtes i måneder-
ne januar til marts. Det var en uge kortere end 
de sidste år, men erfaringen har vist, at stort set 
alle foreninger har afsluttet landsskydningen 
inden udgangen af marts.

Skydningen er primært en hjemmebaneskydning, 
hvor man mødes i rammen af egen forening, og 
har en hyggelig aften på skydebanen. Indbydel-
se til Landsskydning blev udsendt i december 
2018, og allerede efter få dage indløb de første 
bestillinger på skydeskiver. Enkelte foreninger 
kommer dog stadig noget sent afsted med skive-
bestillingen, hvorved skydetiden bliver reduceret, 
men alle skiver når dog at blive udsendt, således 
at alle har mulighed for at deltage. 

Desværre er der fortsat foreninger, som ikke 
deltager. Skydeudvalget skal igen opfordre til, at 
Landsskydningen anvendes som et muligt for-
eningsarrangement, hvor man samles og dyster 
kammeratligt. Landsskydning er for alle gamle 
gardere, og alle gamle gardere kan deltage 
uanset færdigheder ud i skydning.

I skrivende stund foreligger det endelige resultat 
for landsskydningen ikke, men i forbindelse 
med Repræsentantskabsmødet vil den færdige 
resultatliste være klar.

VINGSTED
Årets arrangement i Vingsted fandt sted lørdag 
d. 22. september 2018. Arrangementet var også 
i 2017 bygget op omkring lige dele kammeratligt 

samvær, garderhistorier og skydning, hvilket 
synes at være en rigtig god kombination.

På skydebanerne bliver der budt på skydning 
på 200 m i såvel liggende skydestilling og 
3-stillinger, skydning på 50 m for både gardere, 
garderpiger og børn, samt skydning med Livgar-
dens tjenestegevær, Gevær M/95. 

I lighed med de foregående år blev der også i 
2018 tilbudt gratis ammunition til både 200 m 
skydningerne og til 50 m skydningerne. Dette 
tilbud blev der taget godt imod, og der var hele 
dagen stor travlhed på alle skydebaner.

Deltagermæssigt ser Skydeudvalget meget 
gerne, at endnu fl ere gamle gardere fi nder vej til 
Vingsted, og måske også at se lidt fl ere deltage-
re fra de foreninger, som ligger forholdsvis tæt 
på Vingsted. Brug også dette arrangement til 
et foreningsarrangement, hvor skydningen kan 
tælle som både en del af Vingstedskydningen 
og som resultat til Landsskydning 200 m. Am-
munitionen er jo gratis, så hvorfor ikke gøre brug 
heraf og så samtidig være med i to landsdæk-
kende garderarrangementer.

Fra Den Kongelige Livgarde deltog et hold 
tjenstgørende gardere. De gjorde sig særdeles 
godt gældende i dysten mod de gamle gardere, 
idet de vandt 200 m liggende i klasse A, B og C. 
Dette er aldrig sket før, så det var virkelig fl ot 
skudt. Ved siden af egen skydning gjorde Livgar-
dens hold en fl ot indsats i at hjælpe de gamle 
gardere, der ønskede at skyde med gardernes 
tjenestegevær. Det kræver sin mand, at holde 
styr på en gammel garder, men det klarede de 
tjenstgørende gardere uden problemer.

Som noget helt særligt i 2018 havde DG Præsidi-
um besluttet, at deltagergebyret for skydning 
med de tjenstgørendes gevær skulle doneres 
til Den Kongelige Livgardes Fond, og der var 
således en stor glæde at kunne meddele, at i alt 
80 deltagere havde valgt at være med her. Der 
kunne således overrækkes 2.000 kr. til Chefen 
for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, 
som sammen med sin hustru havde deltaget i 
hele arrangementet.

Dagen afsluttedes med fælles garderskyttebuf-
fet i cafeteriet, hvor der igen var så rigeligt med 
mad til, at selv en gammel garder kunne blive 
mæt.

Skydningen i 2019 er fastlagt til lørdag den 21. 
september. Der er plads til mange fl ere gardere 
med familie i Vingsted, og selvom det måske er 
et stykke tid siden, at man sidst havde et gevær 
i hånden, så skal vi nok også være der med lidt 
råd og vejledning. Tilbuddet om gratis ammuniti-
on vil blive gentaget i 2019.

BRUG AF E-MAIL
E-mail er stadig måden, hvorpå Skydeudval-
get informerer de lokale garderforeninger. 
Invitationer til skydninger, resultatlister og 
blandet information fordeles på denne måde. 
En forudsætning for at e-mail kan virke effektivt 
er, at Skydeudvalgets adresseliste konstant er 
opdateret på lokale skydeformænd eller på den, 
der skal modtage informationer om skydning. 
Alle ændringer til skydeformænd bør derfor 
sendes til Skydeudvalget hurtigst muligt.

DG HJEMMESIDE
Alle informationer om skydning i DG, er at fi nde 
på internettet på DG hjemmeside. Propositioner, 
indbydelser og resultater kan fi ndes her, ligesom 
de kan downloades herfra. Find oplysningerne 
under hjemmesidens menupunkt om skydning.

Hjemmesiden vil fortsat ikke erstatte informatio-
ner via e-mail, men skal ses som et supplement 
hertil, og samtidig være der, hvor hvert enkelt 
medlem kan gå hen og fi nde oplysninger om DG 
skydninger.

AFSLUTNING
Til slut skal der fra Skydeudvalget lyde en tak 
for arbejdet med skydning rundt om i de lokale 
garderforeninger. Uden en indsats her, og uden 
et lokalt arbejde for skydningen vil der ikke være 
et grundlag for gennemførelse af landsskydning-
erne og Vingsted skydningen.

Det er fortsat Skydeudvalgets håb, at vi ser 
mange gamle gardere på skydebanerne, og 
naturligvis at vi også ser mange nye ansigter på 
skydebanerne i det kommende år, for husk at 
skydningerne arrangeres af gamle gardere og 
for gamle gardere, - og som en aktivitet, der ikke 
bare er en lokal aktivitet, men er en aktivitet der 
går på tværs af De Danske Garderforeninger.

SKYDNING
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DG     HOLDNING - ANSVAR - SAMMENHOLD

BOWLING

Det er glædeligt at så mange mødes til en 
bowlingaften i DG regi.  Det er fantastisk dejligt 
at læse om de mange kammeratskabsaftner 
ude i lokalforeningerne hvor der er fl ere og fl ere 
foreninger som mødes og dyster sammen for at 
styrke fællesskabet i DG. 

Det er også rigtig positivt at se at der mange 
steder deltager garderpiger og familier, og så 
er det jo engang lidt nemmere at komme op af 
sofaen og af sted til bowlinghallen. 

Rent konkurrencemæssigt så skrives årsberet-
ningen i år så tidligt at vi ikke her kan fortælle 
hvordan Lands- og Regionsturneringerne er gået 
i sæsonen 2018-2019. Det vil med spænding 
først blive afsløret til Repræsentantskabsmødet. 

Vi synes der er plads til lidt statistik. Bowling 
har nu været på programmet i en hel del år, men 

hvordan er det egentlig gået i gennem de sidste 
år? Se grafi k nedenfor.

Det bliver spændende at følge udviklingen og se 
om vi kan holde nogenlunde samme antal hold 
som sidste år. 

I skrivende stund mødes regionsledere og 
landsformand for at gennemgå spilleregler for 
at se om de trænger til en opdatering. Eventuel-
le ændringer og opdateringer vil blive sendt ud 
inden sæsonstart i september 2019. 

Tak til regionslederne for et stort stykke arbejde 
med planlægning, afvikling og godt spil i haller-
ne. Den komplette resultatliste udleveres på Re-
præsentantskabsmødet sammen med pokaler 
til de 3 bedst placerede hold i A og B-rækken og 
Diplom til deltagere i C-rækken samt vandrepo-
kalen til bedste individuelle bowler. 

Håndbogsudvalget har ikke holdt fysisk møde i 
2018, men der er holdt e-mail konference som 
har medført opdatering i afsnit 14 på side 3.

Når et afsnit opdateres, sættes der en lodret 
streg i margen, så man ikke behøver at læse det 
hele igennem for at fi nde ændringen. Når afsnit-
tet opdateres næste gang, fjernes den lodrette 
streg, og en ny sættes ud for revisionsområdet.

Under De Danske Garderforeningers historie 
er fortegnelsen over præsidiemedlemmer 
ajourført. 

BOWLING

HÅNDBOGSUDVALGET
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DG     ÅRSBERETNING 2017 / 2018

ORGANISATION

FORMANDSSKIFT 2018 - 2019

FORENINGSFUSIONER

ØSTVENDSYSSEL

HIMMERLANDS GF
HOBRO GF

DJURSLAND

RINGKØBING GF
SKJERN GF

HERNING

HOLBÆK

REGIONRÅDSFORMAND REG I

REGIONRÅDSFORAMDN REG V

NOV-93 JOHNNI OLESEN

HIMMERLAND GARDERFORENING

DEC-83 PEDER BYSKOV

RINGKØBING-SKJERN GARDERFORENING

OKT-77 CLAUS EEGHOLM

JAN-61 JØRGEN T. NIELSEN

JAN-80 OLAV VIBILD

JUL-74 JON NIELSEN


