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REGLEMENT for ROSKILDE GARDEN
1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ROSKILDE GARDEN (Tidligere Roskilde Borgervæbning), og er stiftet den 25.
juni 1935. Hjemsted er Roskilde.

2. Formål.
At lære drenge, hovedsageligt fra Roskilde Kommune, musik, march og eksercits, med det formål, at
deltage i festligheder, konkurrencer og arrangementer, til glæde for drengene selv og for deres
omgivelser, med de stolte traditioner der er forbundet i Roskilde Garden.
Derud over, er en stor del af foreningens mål, at der skabes sammenhold, fremtidige livskompetencer
inden for musik og adfærd, samt fællesskab.

3. Medlemmer.
GARDEN består af drenge i alderen 8 - ca. 23 år.
a. Nye medlemmer optages mindst én gang om året, fortrinsvis i august/september måned.
b. Før den endelige optagelse er der en oplæringsperiode, hvorefter de egnede efter afholdt prøve i
rytmik, march og eksercits - bliver optaget i GARDEN. Herefter vil der blive udlevet uniformer og
man starter i geværdelingen, ved indbetaling af indmeldelsesgebyr.
c. Medlemmerne vil lære at spille et instrument og i løbet af de første 3 år, vil de gå fra geværdelingen
til tambourkorpset eller orkesteret, alt efter hvilket instrument de spiller. Som udgangspunkt starter
man på marchtromme eller fløjte i tambourkorpset og senere skifter man instrument og optages i
orkesteret.

4. Generelle bestemmelser.
Det forventes, at GARDENS medlemmer møder til alle øvelser og arrangementer, medmindre der
foreligger en gyldig grund, da dette er af stor vigtighed for, at GARDEN kan fungere som helhed.
a. Fravær skal forud meddeles til bestyrelsen eller instruktøren og ved for meget fravær vil
medlemmet blive indkaldt til samtale. For meget fravær vurderes af forretningsudvalget og vil
medføre indkaldelse til en samtale og i yderste konsekvens, kan det medføre udmeldes af
GARDEN.
b. Medlemmernes skole og uddannelse har til en hver tid først prioritet.
c. Det forventes, at hvis medlemmerne har fritidsjob, anden fritidsinteresse mv., at GARDENS
arrangementer, øvelser m.m. har 1. prioritet, så andre interesser ikke hindrer GARDEN i dens virke.
d. Medlemmerne må ikke optræde uniformeret ved familiefester eller private arrangementer, enkeltvis
eller i mindre grupper uden forretningsudvalgets godkendelse.
e. Medlemmerne har pligt til, omgående at melde til bestyrelsen, instruktøren eller majoren ved,
 skade på de af GARDEN udlånte uniformer, instrumenter m.v.
 skade på- og i lokaliteter, hvor GARDEN er indkvarteret eller holder øvelse.
 konstaterer bortkomst af genstande, udlånt af GARDEN samt private effekter.
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Evt. erstatningspligt for selvforskyldt beskadigelse af lånte effekter, afgøres i hvert tilfælde af
forretningsudvalget.
f. Medlemmerne skal møde til tiden, til alle øvelser og arrangementer, vise godt kammeratskab
indbyrdes og respekt for majoren, dirigenten og øvrige befalingsmænd, og over for musiklærer,
instruktører og bestyrelsen.
g. Medlemmerne skal under alle forhold udvise værdig optræden, når de er i uniform.
h. Det er ikke tilladt at ryge og nyde alkohol når man er i GARDEN. Dispensation kan gives af
forretningsudvalget.
i. Alle under 13 år, må ikke have mobiltelefon med på arrangementer og ture med GARDEN

5.

Kontingent.

Hvert medlem betaler et kvartårligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
a. Efter optagelse i GARDEN, skal nye gardere betale kontingent fra efterfølgende kvartal, hvor de er
blevet optaget.
b. Kontingent restance udover 3 mdr. vil medføre påtale, og hvis restancen herefter ikke indbetales
senest en måned efter påkrav, kan det medføre bortvisning fra GARDEN. Det afgøres dog i hvert
enkelt tilfælde af forretningsudvalget.
c. Ved orlov betales der halvt kontingent (fx ved orlov i forbindelse med efterskole)

6. Indmeldelsesgebyr
Hvert medlem skal, ved udlevering af galla- og rejseuniform m.m., betale et indmeldelsesgebyr,
der fastsættes af bestyrelsen.
Det indbetalte gebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved afgang fra GARDEN.
Følgende uniformsgenstande udleveres:
1 stk. gallauniform, bestående af:
1 gallajakke
2 par hvide bukser
1 chakot med lampepudser og chakot opbevaring
1 fangsnor
1 par galla støvler
1 stk. rejse uniform, bestående af:
1 rejse uniformsjakke
1 par bukser
1 mørkt slips m. logo
Specielt udlån.
1 stk. rejsedragt: i forbindelse med udlands ture og weekendarrangementer, kan der blive udleveret en
taske som skal anvendes på turen, indeholdende et stk. rejsedragt (træningsdragt), som skal afleveres
nyvasket, når GARDEN indkalder til det. Rejsedragten må ikke bruges i privat regi.
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7.

Hvert medlem skal selv anskaffe.

a. Almindelige sorte læder snøresko, med glat facon. (Som skal kunne pudses) Hyttesko, mokkasiner
eller ruskindssko må ikke benyttes til uniformerne.
b. Sorte sokker (til rejseuniformen, ikke ankelsokker)
c. Hvid skjorte (til rejseuniformen) *
d. Hvide handsker (til gallauniformen) *
e. Hvide sokker (til gallauniformen) *
f. Hvid T-shirt, hvidt undertøj (til gallauniformen) *
g. Sovepose, underlag, hovedpude o. lign. ved overnatninger, hvor det er nødvendigt.
h. Pas, blåt/gult sygesikringsbevis
i. Indbo- og rejseforsikring (som også dækker instrumentet)
j. Gejle udstyr *
k. Hvide seler (til både galla- og rejseuniform)
Den del af ovennævnte effekter mærket med * kan til tider købes på depotet (nogle er brugte
genstande).

8.

Udlånes af GARDEN

a. Medlemmer, der modtager undervisning på fløjte eller tromme, vil få udleveret 1 stk. fløjte
eller øve plade inkl. 1 sæt stikker, til låns. Trommestikker kan købes i GARDEN.
b. Musikinstrumenter.
c. Noder, nodebøger og nodestativ.

9.

Regler for udlånte effekter.

a. De udlånte instrumenter må kun anvendes i GARDEN, i hjemmet, på arrangementer eller hvor
GARDENS forretningsudvalg bestemmer det.
b. Det er strengt forbudt at udlåne det udleverede instrument til andre end medlemmer af GARDEN.
c. Hvert medlem er erstatningspligtig ved bortkomst eller beskadigelse af de af GARDENS
udlånte effekter. (se i øvrigt pkt. 15)
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10.

Opbevaring af uniformer.

a. Chakot, trommer, bandoler, sabler, nodestativer, tambourstave og geværer, skal altid opbevares på
skolen i anvist lokale, på anvist plads. (Dog på ture med GARDEN, på adresser uden for skolens
område, når det medbringes til arrangementer)
b. Øvrige effekter skal opbevares i hjemmet.
c. Se i øvrigt bilag nr. 1a

11.

Vedligeholdelse af uniformer.

De udleverede uniformsgenstande skal vaskes/renses som anført i bilag nr. 1a

12.

Mærkning af uniform og private effekter.

Uniformer og øvrige udleverede effekter skal være mærkede med den pågældendes gardernummer.
Private ejendele skal ligeledes være mærkede på samme måde.

13.

Påklædningsbestemmelser.

a. Til træning/undervisning - rejseuniform eller civil påklædning i henhold til øvelsesplan.
b. På rejser - iht. korpsbefaling/dagsbefaling.
c. I fritiden - når GARDEN er på rejse - skal rejseuniform/rejsedragt altid bæres under ophold uden
for indkvarteringsområdet.
d. For rejseuniformen, skal jakke være tilknappet. Der kan fra majorens side, gives tilladelse til at tage
jakken og slipset af, i sådanne tilfælde skal skjorteærmerne smøges op til op over albuerne og
øverste knap i skjorten være åben
e. Om vinteren, når GARDEN medvirker ved udendørs arrangementer, juleoptog e. lign., er det tilladt
at bruge varmt hvidt uld-/termoundertøj.
f. Håret må ikke være længere end en vandret linje fra hagen mod nakken, når man står i retstilling.
Overskæg eller anden form for skægvækst er ikke tilladt.
Bakkenbarter på linje med midt på øret.
g. Ved afrejse fra Roskilde skal:
 uniformerne altid være rene og vel pressede
 alle knapper i galla- og uniformsjakke skal være fastsyede
 uniformsbuksrenes længde skal være afpasset, så kanten af buksebenene kun hviler på
overdelen af skoene/støvlerne
 Sko/støvler ny pudsede
h. Smykker – øreringe – piercing – synlige tatoveringer mv. er ikke tilladt.
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14.

Faste tider på rejser og weekendture.

a. Alle som ikke er fyldt 12 år, skal være i seng kl. 22:00
b. Alle
som er fyldt 12 men ikke 15 år skal være i seng kl. 23.00
c. Alle fra 15 år og op skal være i seng kl. 24.00
Dispensation/indskrænkelse kan gives af ansvarshavende leder.

15.

Henstilling til forældre.

Lad ikke drengene medbringe dyre værdigenstande eller fx dyre mobiltelefoner (ikke tilladt for drenge
under 13 år se punkt 4 h), iPads, el.lign. elektronisk udstyr, når GARDEN er på ture eller
weekendophold, da GARDEN ikke erstatter dette.
Det anbefales, at der tegnes en forsikring (indboforsikring), der dækker i tilfælde af beskadigelse på de
af GARDEN udleverede effekter, (også dækkende for tyveri).
Sørge for dreng(e) for øvet 20 min. om dagen på sit instrument.

16.

Garderrepræsentanter og Befalingsmandsgruppe.

GARDENS medlemmer er over for bestyrelsen repræsenteret med 2 garder repræsentanter og en
befalingsmandsgruppe, der skal virke som forbindelsesled mellem drengene og bestyrelsen.
a. Bestyrelsen inkl. instruktørerne udpeger blandt GARDENS medlemmerne, en gang årligt,
befalingsmænd.
b. Befalingsmandsmøde med forretningsudvalget og instruktører afholdes normalt 6 – 8 gange om
året. Befalingsmændene kan dog - ved given foranledning - rette henvendelse til
forretningsudvalget om afholdelse af et møde.

17.

Befalingsmandsuddannelse.

Af GARDENS medlemmer er der til stadighed udpeget det under pkt. 18 anførte antal befalingsmænd.
Befalingsmændene vil løbende blive uddannet i deres funktion, modtage uddannelse i kommandoføring, samt ansvar og kompetence.
Tider for denne undervisning vil blive meddelt i korpsbefaling.

18.

GARDENS enkadrering (opstilling)

GARDEN består udelukkende af drenge, der er fordelt som anført, anvendte forkortelser:
MJ = major

KN = kaptajn PL = premierløjtnant LT = løjtnant SG = sergent

I GARDEN indgår:
1 Fører for hele GARDEN

MJ

1 dirigent (næstkommanderende)

PL eller KN

1 reservedirigent

LT
7

1 – 2 løjtnanter

LT

1 - 3 sergenter

SG

1 – 2 tambourmajorer

LT med tillagt grad

1 fanebærer (Dannebrog)

SG med tillagt grad

19.

Medaljer, hædersbevisninger og erindringsgaver.

Medaljer bæres ifølge medaljereglementet. (bilag 1b.)
For alle medaljer (dog ikke årsmedaljer og sølvbæger) gælder at drengens mødeprocent vil indgå i
bedømmelsen.
Særlige bestemmelser vedr. udlevering af medaljer.
Medaljer m.v. udleveres ved årsparaden.
Ingen af de anførte medaljer kan erhverves mere end én gang. Bestyrelsen kan undlade udlevering, hvis
der ikke er egnede emner.
a. Årsmedaljer.
udleveres til alle gardere, når de har været i GARDEN i: 3 – 5 – 7 – 9 eller 11 år.
b. Sølvbæger.
Tildeles alle gardere der har været i GARDEN i 10 år.
I bægeret indgraveres årstal for ind- og udtræden af GARDEN
Hvis et medlem fortsætter aktivt efter det tiende år, skal bægeret afleveres til bestyrelsen
umiddelbart før årsparaden i det år, hvor han forlader GARDEN. Bestyrelsen vil da sørge for, at der
indgraveres år for udtræden.
Bægeret er første gang udleveret ved årsparaden i 1965.
c. Palme I (bronze).
Tildeles drenge der har været i GARDEN i mindst 3 år.
Gives som tak for dygtigt arbejde og god opførsel.
d. Palme II (sølv).
Tildeles drenge der har været i GARDEN i mindst 5 år.
Gives som tak for dygtigt arbejde og god opførsel.
e. Palme III (guld).
Tildeles drenge der har været i GARDEN i mindst 7 år.
Gives som tak for dygtigt arbejde og god opførsel

f. Flidsmedalje.
Gives som tak til drenge, der udviser:


flid
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interesse for GARDENS arbejde og aktiviteter
godt kammeratskab

Medaljen kan, uanset hvor længe man har været i GARDEN, udleveres til alle drenge, der opfylder
ovennævnte krav.
g. Gazelle
Årets Gazelle kan uddeles én gang om året til GARDENS Årsparade til en dreng der kan opfylde
følgende kriterier:
Og inden for det sidste år – regnet fra Årsparade til Årsparade – har dygtiggjort sig og udvist
bemærkelsesværdig ihærdighed og flid for at lykkedes med at enten skifte instrument, eller blive
optaget i enten orkester eller tambourkorps.
Drengen modtager et vedhæng til halskæde formet som chakot i sølv og med lyn på og bagside med
årstal og gardernummer indgraveret.
Gazellen er udleveret første gang ved årsparaden 2018.
h. Stolthed, Nærvær og Succes – SNS-medaljen
Medaljen gives til en af GARDENS drenge, der er indbegrebet af Stolthed, Nærvær og Succes og
som i mere end en forstand er i takt med tiden samt medvirker til udvikling af Roskilde GARDEN
og har sat et særligt præg på GARDENS udtryk.
Medaljen er indstiftet ved GARDENS årsparade den 14. november 2015. Der kan ikke uddeles
mere end en medalje til en garder hvert år.
i. Tinsoldaten.
Medaljen gives til en garder, der udviser:
 godt kammeratskab,
 god korpsånd,
 samt interesse for GARDENS arbejde.
Medaljen er indstiftet af foreningen “Tinsoldaten”, der er dannet af tidligere borgervæbningsdrenge
(Roskilde Gardere). Medaljen er første gang udleveret ved årsparaden 1955. Der kan ikke uddeles
mere end en medalje hvert år.
j. Andreas Flensborgs Mindemedalje.
Medaljen er tænkt givet som en særlig påskønnelse til en af GARDENS drenge, der især
udviser flid og god opførsel, og bærer vidnesbyrd om et godt arbejde for GARDEN
Medaljen kan desuden gives til en civil, der har gjort sig værdig til at bære et vidnesbyrd om stor
interesse for GARDENS arbejde.
Der kan ikke uddeles mere end en medalje til én garder og en medalje til én civil hvert år.
Medaljen er indstiftet ved GARDENS 25. års jubilæum, den 25. juni 1960 af boghandler Bent
Flensborg.
k. Guldmedalje.
Medaljen er GARDENS fornemmeste medalje, og kan tildeles drenge, der især udviser:
-

flid og god opførsel, og bærer vidnesbyrd om et godt arbejde for GARDEN.

-

bemærkelsesværdig stor indsats for at dygtiggøre sig musikalsk og/eller – udviser gode
færdigheder i eksercits og march.

Der kan ikke uddeles mere end en medalje hvert år.
9

l. Konkurrence medaljer.
Hvert andet år deltager GARDEN i DM og hvis det skulle blive til en 1. plads, laves der en DM
medalje. Det samme gør sig gældende ved deltagelse i verdensmesterskaber.
m. Taxa uret.
Uret uddeles hvert år til den yngste garder og sponsoreres af en lokal urmager.
Taxa uret er første gang udleveret ved årsparade i 1976 til Torben Jensen.
n. Afskedsgave.
Til alle drenge, der har været i GARDEN i mindst 7 år, udleveres et par manchetknapper/slipsenål
med chakot loddet på, ved udtræden af GARDEN, til en årsparade.
Manchetknapperne er første gang udleveret ved årsparaden i 1963.

20.

Æresmedlemmer og æresoberster.

a. Æresmedlem.
GARDENS bestyrelse kan - såvel i ind- som udland - udnævne personer til æresmedlemmer i
ROSKILDE GARDEN.
Som et tegn på værdigheden udleveres:



et æresmedlems brev, og
en GARDERNÅL (chakot i emalje) loddet på en sølvplade (egeløv)

b. Æresoberst.
GARDENS bestyrelse kan udnævne personer til æres oberst i ROSKILDE GARDEN.
Medaljen kan udleveres til en person, som gennem en årrække har ydet et aktivt arbejde i
ROSKILDE GARDEN.
Som et tegn på værdigheden tildeles den pågældende:



21.

et æresoberst brev, og
en medalje.

Medaljer erhvervet for enkeltpræstationer.

Medaljer erhvervet ved konkurrencer, hvor GARDEN har deltaget, må bæres efter godkendelse af
bestyrelsen.

22.

Vandrepokaler

a. Guld- og sølvsmede Andersen & Enig´s vandrepokal.
Hvert år ved GARDENS årsparade, udleveres vandrepokalen til et medlem fra de sidste 3 årgange
og som har udvist følgende:





godt kammeratskab
gode eksercits kundskaber
god opførsel/fremtoning
gode samarbejdsevner

Der udleveres et diplom samtidig med pokalen.
Når pokalen returneres til GARDEN, udleveres et erindringsbæger.
Et medlem kan godt tildeles pokalen flere gange.
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Pokalen er skænket af guld- og sølvsmede Andersen og Enig. Pokalen er første gang udleveret ved
årsparaden i 2006.
b. SNS-fadet.
Fadet kan uddeles til et bestyrelsesmedlem, instruktør eller en lærer i Roskilde Garden. SNS står for
Stolthed - Nærvær - Succes. De ord skal modtageren kunne leve op til, og have haft indflydelse på,
at disse ting er styrket i GARDEN, udover at have gjort et godt stykke arbejde for at fremme
samarbejdet ledelse og drenge imellem.
Fadet er udleveret første gang til årsparaden 2012.

Ved bedømmelser af alle medaljer og pokaler består juryen af:





Medlemmer af GARDENS bestyrelse
Eksercits instruktører
For SNS-fadet: GARDENS befalingsmandsgruppe beslutter, hvem der er værdig til at modtage
fadet for opbevaring i sit hjem for et år.
For året garder: Medlemmer af Tinsoldaten beslutter (efter indstillinger fra alle GARDENS
drenge), hvem der er værdig til at modtage medaljen.

I fællesskab skal ovenstående jury, udtage de medlemmer, der opfylder ovenfor anførte kriterier for
erhvervelse af de nævnte medaljer og pokaler.
I bedømmelserne indgår desuden udtalelser fra lærerne, GARDENS major og de enkelte garderes
mødedisciplin.
Vandrepokaler skal, i det år man får den udleveret, opbevares i eget hjem.

23.

Musikundervisning.

Fra drengene optages i ROSKILDE GARDEN (jvf. pkt. 3), vil de blive tilbudt musikundervisning.
Forretningsudvalget, i samarbejde med musiklærerne og GARDENS dirigent, tager løbende beslutning
om optagelsesprøve af drenge til henholdsvis orkester og tamburkorps.

11

Bilag 1a.
GALLAUNIFORM
Består af:
1 stk.
2 par
1 par
1 stk.
1 stk.

Gallajakke - rød
Gallabukser - hvide med blå
galloner
gallastøvler
Chakot med lampepudser
Nodetaske. udleveres til
orkestermedlemmer

opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares på depotet
opbevares hjemme

Vedligeholdelse:
Gallajakke

Skal renses efter behov og luftes efter brug

Gallabukser Vaskes ved 40°.
Altid pressefolder i.
Der tilrådes rensning og presning “af og til”
Oplægning af bukser bør mindst udføres med 10 cm. i
dobbeltsøm med slidbånd a.h.t. senere nedlægning.
Støv i oplægningen fjernes (med en ren og tør
neglebørste) når bukserne er tørre og inden vask.
Gallastøvler Gejles og pudses

REJSEUNIFORM
Består af:
1 stk.
1 par
1 stk.
1 par

Rejsejakke
Rejsebukser
Slips - mørkt
Sorte snøresko

opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares hjemme

Vedligeholdelse:
Rejsejakke
Slips
Rejsebukser

Sorte snøresko

Skal renses/presses og luftes efter brug
Skal renses - efter anvisning
Skal renses/presses.
Oplægning af bukser bør mindst udføres
med 5 cm. i dobbeltsøm a.h.t. senere
nedlægning. Undgå så vidt muligt at
klippe stof af bukserne ved oplægning.
Nypudset
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Bilag 1b.
MEDALJE REGLEMENT

Medaljer på Gallauniformen bæres i lige linje, begyndende fra venstre ved 2. øverste knap.
Medaljer skal sættes i forlængelse af hinanden uden mellemrum og i den rækkefølge medaljens ”værdi”
har.
-

Jubilæums medaljer
Konkurrence medaljer (DM, Verdensmester osv.)
Årsmedaljer
Flids medalje
SNS medalje
Tinsoldaten
Flensborgs minde medalje
Guldmedalje

Ordensbånd (sildesalat) bæres på rejseuniformen og sættes umiddelbart over venstre brystlomme.
Ordensbånd (sildesalat) sættes på et messingspænde og i samme rækkefølge som medaljer på
gallauniformen.
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