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13. CEREMONIEL, del 6 
 
 
Hjemsendelsesparade 

 
a. I forbindelse med hjemsendelse af et indkaldelseshold afholdes 

hjemsendelsesparade på Garderkasernen i Høvelte. Til paraden er De Danske 
Garderforeninger indbudt til at deltage med faner. 
 

b. DG’s sekretariat vil i god tid forud for afholdelse af årsdagsparaden udsende mail 
til alle garderforeninger, hvori der indbydes til at deltage med foreningsfaner. Der 
vil samtidig blive oplyst om alle nødvendige informationer, såsom stilletid, 
stillested, påklædning, bæring af medaljer, eventuel forplejning og så videre. 
 

c. Den enkelte garderforening tilmelder efter modtagelse af indbydelse egen fane til 
deltagelse i paraden som en del af DG faneborg. Tilmelding sker til DG’s 
Sekretariat og med alle de i indbydelsen udbedte oplysninger.  
 

d. På dagen for paraden møder foreningsfanerne som meddelt af DG’s Sekretariat. 
Fanebærer og faneløjtnant vil ved mødet modtage nødvendig instruktion forud for 
paraden. Orientering om udrulning og klargøring af faner sker i forbindelse med 
faneinstruktionen. Indøvelse af fanegreb og faneeksercits kan være en del af 
instruktionen. 

 
e. DG faner træder herefter an på anvist sted til anvist tidspunkt, og indgår herefter 

som en del af hjemsendelsesparaden. 
 

f. Hjemsendelsesparadens forløb 
• De tilmeldte DG faner stiller op som meddelt af forretningsføreren og føres 

samlet af fanekommandøren til den angivne plads i paraden. Her gøres der 
front mod midten af paraden og fanebærere og faneløjtnanter indtager 
rørstilling 

• CH/LG ankommer til paraden og skridter fronten af 
• Chefen for vagtkompagniet og DG’s fanekommandør melder af til CH/LG 
• Musikkorps og et honnørkommando marcherer ind og indtræder i paraden 
• Den Kongelige Livgardes fane afdækkes. DG’s faner fældes til strakt arm (45 

grader) 
• CH/LG taler 
• Musikkorps og honnørkommando forbidefilerer garderne, der skal hjemsendes, 

og DG’s faner. DG’s faner fældes til strakt arm (45 grader) 
• CH/LG forlader paraden. DG’s faner fældes til strakt arm (45 grader) 
• Chefen for vagtkompagniet lader aftræde til civil 
• DG’s faner føres under kommando af fanekommandøren tilbage 
• Efterfølgende byder CH/LG normalt på en forfriskning i officersmessen. 
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