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18. DG STØTTE TIL DEN KONGELIGE LIVGARDE 
 

1.    Formål 
 

De Danske Garderforeningers (DG) støtte til Den Kongelige Livgarde (LG) har til 
formål at fastholde og fremme samhørighedsfølelsen med LG og dens tjenstgøren-
de personel og medvirke til at stimulere Gardernes motivation og holdningsdannel-
se. 

 
2.   Omfang 

 
a. Garderbladet 

 
1. DG har gennem mange år udgivet Garderbladet, som et medlemsblad for 

medlemmer af DG. Garderbladet har til formål at informere om aktiviteter 
inden for både DG og lokalforeninger samt at give den enkelte lokalforening 
mulighed for at informere egne medlemmer.  
 

2. Garderbladet har tillige et antal sider, hvor LG i hvert nummer beretter om 
aktiviteter og tjenesten ved regimentet. Garderbladet har over tid således 
udvidet sin funktion fra primært at være et medlemsblad til i dag også at 
være regimentsblad for LG. 

 
   

b. Blå March i forbindelse med Blå Fest 
 
1. LG bestiller plads på hotel i god tid før Blå Fest skal afholdes. LG rekrutter 

etablerer et festudvalg som arrangerer Blå Fest, og kompagniche-
fen/festudvalget kontakter den stedlige garderforening for at få hjælp til føl-
gende: 
• Kontakt til borgmesterkontoret for at reservere lokale til den officielle 

modtagelse i byen. 
• Planlægning af march. 
• Indhentning af tilladelse til marchen hos Politiet og evt. stedlig vejmyn-

dighed. 
• Tilbyde garderforeningens fane i paraden. 
• Finde egnet område til kompagnifoto. 
• Orientering af den lokale presse og lokal radio/TV om begivenheden.  
• Være behjælpelig med evt. spørgsmål. 
• Garderforeningen meddeler DG Sekretariatet, når man har arrangeret 

Blå Fest March, således kommende garderforening kan kontakte DG 
Sekretariatet og få kontakt til den garderforening, der senest har arran-
geret Blå Fest March. 

 
2. Garderforeningen kontakter Borgmesterkontoret (eller veterankoordinator) 

for at reserverer et lokale til den officielle velkomst og bede borgmesteren 
om at holde byens velkomsttale. Garderforeningen skal tilbyde at komme 
med stikord og orientering vedr. livet som livgarder til borgmesterens tale. 
Kompagnichefen oplyser antal af gardere, befalingsmænd, officerer og 
tambourer. Dertil skal lægges gardernes ledsagere og antal familiemed-
lemmer for at få det samlede antal deltagere ved velkomsten. Der serveres 
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normalt øl og vand. Hvis byen ikke giver øl og vand, skal garderforeningen 
forsøge at finde sponsorer til det. 
  

3. Garderforeningen planlægger marchruten gennem byen, evt. i samarbejde 
med den lokale handelsstandsforening og turistkontoret og sender kom-
pagnichefen/festudvalget en præsentation af ruten indtegnet på et kort, evt. 
suppleret med fotos fra ruten. 
 

4. Garderforeningen indhenter Politiets tilladelse til marchen. Dette gøres på 
det lokale Politis hjemmeside under Borgerservice/Tilladelser/Offentlige for-
lystelser, hvor der kan hentes et ansøgningsskema eller kontakt til Politiet. 
Arrangør er garderforeningen. Arrangementet er LG march i forbindelse 
med Blå Fest. Dato, sted og tidspunkt udfyldes og marchruten beskrives og 
vises på kort. Politiet vil dernæst give en tilladelse, hvor dato og tidspunkt, 
sted og ruten er beskrevet desuden kontaktperson typisk til Hjemmeværnet, 
som følger paraden. I Politiets tilladelse kan det anføres, at den stedlige 
vejmyndighed skal give godkendelse, og det vil i så tilfælde normalt være 
teknisk forvaltning hos kommunen. 

 
5. Garderforeningen bør tilbyde at stille med egen fane. Der skal stilles mindst 

1 fanebærer og 1 faneløjtnant, men gerne et fanekommando, bestående af 
6 gamle gardere. 

Garder    Fane     Garder 
Garder   Garder   Garder 

 
6. Garderforeningen finder et passende sted nær hotellet eller marchområdet 

med en meget bred trappe eller et skrånende terræn, hvor der før marchen 
kan tages kompagnifoto. Garderforeningen søger om fornødent om tilladel-
se til at anvende området. 

 
7. 2-3 uger før Blå Fest vil festudvalget besøge restauranten og få de sidste 

ting på plads. Den dag skal garderforeningen kunne stille en repræsentant, 
som med kompagnichefen/festudvalget kan gå marchruten igennem. 

 
8. 2-3 uger før Blå Fest bør garderforeningen sende en pressemeddelelse til 

den lokale avis og lokal radio/TV om begivenheden med tid og sted m.v.  
 
9. Det bør i forvejen aftales med kompagnichefen, hvorvidt LG tjenstgørende 

personel anlægger dekorationer. Hvis det ikke er tilfældet, så bærer de 
gamle gardere heller ikke dekorationer, bortset fra evt. foreningsemblem og 
naturligvis DG-nålen. 

 
10. Ved den officielle velkomst byder borgmesteren velkommen til byen. Der-

efter holder garderforeningens formand en kort tale og sidst holder kom-
pagnichefen en tale. 
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3. Øvrig støtte 
 

Støtten til LG sker herudover også i form af håndgribelige belønninger, opmun-
tringer og præmier samt deltagelse i diverse arrangementer såsom: 
• Dronningens Ur (1 ur pr. indkaldelseshold hver 3. måned). 
• Ur til bedste kammerat i forbindelse med hjemkomst fra mission af et større 

LG bidrag. 
• Manchetknapper i sølv med forgyldt DG (1 sæt pr. måned i 9 måneder) til 

tjenstgørende gardere. 
• Hædersgave til en Garder og en officer ved Livgardens årsdagsparade. 
• Økonomisk støtte til Garderes deltagelse i de årlige udvekslingsrejser til 

Stockholm eller Oslo. 
• Tjenestegørende Garderes deltagelse i DG’s årlige Landsmesterskabs-

skydning i Vingsted. 
• Tjenestegørende Garderes deltagelse i DG’s årlige vandski-arrangement. 
• Præmier i forbindelse med diverse konkurrencer m.v. efter præsidiets be-

slutning herom.  
• Gardens Dag. 
• Åben Hus arrangementer/Forældredage. 
• Gave til de udsendte (julegave og årsdagsgave). 
• Julegave til vagtgående personel juleaften. 
• Legater. 
• Kontingentparade.  
• Støtte i forbindelse med arrangementer for hjemsendte fra udenlandsk 

mission. 
• Deltagelse med faner, når det er muligt. 
• Andre aktiviteter besluttet af præsidiet. 

 
En yderligere vigtig støtte til LG er den støtte, som den enkelte lokalforening 
og gammel garder giver ved at deltage i lokale arrangementer, hvor fane eller 
deltagelse af soldaterforeninger viser opbakning til garderbevægelsen og LG. 
 
En lille ting, som har en betydelig effekt, og som også viser en støtte til LG, er 
bæring af Gardernålen. Gardernålen er et diskret, men synligt tegn på, at bæ-
reren har forrettet tjeneste ved LG og er stolt af at have gjort dette og dermed 
stolt af at være Garder.   

 


