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TRADITIONER & CEREMONIEL
i

DANMARKS MARINEFORENING
Formålet med dette skrift er at være et værktøj til brug for samtlige
medlemmer i hverdag såvel som ved højtidelighed og fest.
Med baggrund i Søværnets traditioner, værdier og ceremoniel beskriver skriftet
anvendelse af, og fremgangsmåder ved, traditioner og ceremoniel
samt skik og brug i Danmarks Marineforening.

1. NYT MEDLEM - MEDLEMSOPTAGELSE
Når en person skal optages som medlem, skal optagelsen være besluttet af bestyrelsen,
og personen skal efterfølgende være registreret og tildelt et hovednummer i
landskontorets medlemsdatabase. Dette kræver, at den pågældende har betalt kontingent.
Desuden skal afdelingsbestyrelsen skal have tilvejebragt et medlemsemblem og et sæt af
Danmarks Marineforenings Vedtægter og en afskrift af Danmarks Marineforenings
Værdigrundlag (samt et sæt af afdelingens lokale bestemmelser, hvis sådanne findes).
Personen orienteres om optagelsen, herunder tid og sted for optagelsen, normalt en
sammenkomst i Marinestuen.
Afdelingsbestyrelsen bør have udpeget et medlem, som har til opgave at tage sig af det
nye medlem de første gange vedkommende er til stede i medlemskredsen.
Medlemsoptagelse sker med "honnør"1 så det nye medlem fornemmer, at vedkommende
er velkommen, at det er en kammeratskabsforening der indtrædes i, og at den
pågældende får lyst til at møde, når medlemmerne forsamles.

En medlemsoptagelse kan/bør foregå som følger:
Når flaget er hejst og 1. vers af "Kongesangen" er sunget (se afsnittet "Danmarks
Marineforenings flag"), kalder afdelingsformanden det kommende medlem frem til flaget
og giver den pågældende mulighed for kort at fortælle lidt om sig selv, sin baggrund og
evt. tilknytning til det maritime.
Derpå optager formanden vedkommende, eksempelvis med ordene:
På afdelingens vegne er det en stor glæde for mig at byde dig hjertelig velkommen i
Danmarks Marineforening.
Jeg skal nu påhæfte dig emblemet, og du skal vide flg. om det (emblemet vises):
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Ved ”honnør” forstås en passende ceremoni afsluttet med 3 skæpperær
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Emblemets flade udgøres af "Dannebrogsflaget" der symboliserer nationen Danmark.
"Kongekronen" symboliserer Danmarks Marineforenings tilknytning til, og respekt for,
Kongehuset.
Dernæst ser du "Ankeret", der symboliserer Søværn & Søfart.
Det store "M” står for Danmarks Marineforening, og alt er omkranset af en gylden såkaldt
"kordél-strop" (tovværkskrans), der udtrykker kammeratskab, sammenhold og korpsånd i
Danmarks Marineforening.
Emblemet skal du bære ved alle møder og sammenkomster i foreningen.
Og så skal jeg overrække dig Danmarks Marineforenings Vedtægter, som du skal studere
således, at du er klar over hvad Danmarks Marineforening står for, og hvilke forpligtelser vi
alle har overfor denne.
Som medlem af Danmarks Marineforening forventes du at anerkende såvel vedtægter som
værdigrundlag.
Til brug udenfor Danmarks Marineforening kan du hos kassereren købe "mini-emblemet"
således, at du også i dagligdagen kan vise dit medlemskab.

Forsamlingen rejser sig, og formanden iværksætter af tre "skæpperær"2 som velkomst til
det nye medlem.
I tilknytning til velkomsten kan der herefter fortælles om de kommende aktiviteter i
afdelingen, om medlemsbladene og aktuelle hjemmesider, evt. skyttelav og andre detaljer,
som det nyoptagne medlem bør vide.
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Et ”skæpperær” er ……..
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2. FLAGCEREMONIEL
Danmarks Marineforenings flag er ORLOGSFLAGET, i hvis øverste stangfelt er broderet
Marineforeningens medlemsemblem.
Justitsministeriet har i 1914 anerkendt Danmarks Marineforenings brug af nævnte flag.
FLAGET SKAL ALTID BEHANDLES MED STØRST MULIG RESPEKT OG AGTELSE.
Flaget hejses / føres i Marinestuen på stang med flagspil og -knap.
Det gælder, at
Danmarks Marineforenings flag kun må benyttes udendørs når det bæres på
stang,
og flaget må aldrig hejses udendørs, hverken på flagstang eller til søs.
I andre situationer må flaget, ud over i Marinestuen, anbringes i flagfod indendørs.
Påklædning for flagbærere og -gaster er medlemspåklædningen, dvs. blå blazer, hvid
skjorte, marineforeningsslips, grå benklæder, sorte sokker og sko (passende overtøj efter
vejrliget).
Desuden store dekorationer3 (ikke ordensspænder). Dekorationer kan anlægges på
overtøj.
Udendørs under march og parade bæres desuden hvide handsker og kasket (m. hvidt
overtræk året rundt) med Danmarks Marineforenings kasketemblem.
Se også afsnittet "Medlemspåklædning".

Flaghejsning og -nedhaling
Traditionen byder, at de givne kommandoer / instrukser ved flaghejs og -nedhaling altid
følges af medlemmerne.
Endvidere, at alle medlemmer, og andre tilstedeværende, rejser sig i respekt for flaget
under hejsning og nedhaling.
Flaghejsning:
Ved alle møder og sammenkomster i Danmarks Marineforening bør flaget være til stede,
enten klargjort til hejsning, eller på forhånd hejst, på en flagstang i flagfod.
Skal flaget hejses, sker det ved indledningen af et møde eller en sammenkomst, hvor
formanden højt og tydeligt befaler "Klar ved flaget”, hvorefter de på forhånd udpegede
flaggaster går til flagstangen og klargør flaget, og bådsmandspibesignalblæseren tager
passende opstilling. Alle siddende forbliver siddende.
Når flaggasterne signalerer 'klar' til formanden, kommanderer denne med høj røst "Klar
overalt", og alle tilstedeværende rejser sig og indtager retstilling med front mod flaget.
Ved formandens påfølgende kommando "Hejs ", hejses flaget i et passende tempo,
ledsaget af bådsmandspibesignal indtil flaget er i top.
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Kongeligt/officielt tildelte ordner og medaljer samt Danmarks Marineforenings emblemer og tegn
3

Bådsmandspibesignal kan erstattes af hornsignal ("Her kommer Jens med fanen").
Efter flaghejsningen afsynger forsamlingen stående det første vers af "Kong Christian"
(Kongesangen), hvorefter formanden kommanderer "Gå videre".
Først herefter fastgør flaggasterne flaglinen til flagstangen, mens alle sætter sig.
Flagnedhaling:
Ved møders eller sammenkomsters afslutning befaler formanden med høj røst "Klar ved
flaget", hvorefter flaggasterne går til flaget og klargør dette, og bådsmandspibesignalblæseren tager passende opstilling (alle siddende forbliver siddende).
Når flaggasterne signalerer 'klar', kommanderer formanden "Klar overalt", og alle
tilstedeværende rejser sig og indtager retstilling med front mod flaget.
Ved formandens påfølgende kommando "Hal ned", nedhales flaget i passende tempo,
ledsaget af bådsmandspibesignal indtil flaget er nedhalet.
Bådsmandspibesignal kan erstattes af hornsignal ("Her kommer Jens med fanen").
Efter flagnedhaling afsynger forsamlingen, fortsat stående, det sidste vers af “Kong
Christian”, hvorefter formanden kommanderer "Gå videre".
Først herefter fastgør flaggasterne flaglinen til flagstangen, mens alle sætter sig.
Ved festlige sammenkomster hejses og nedhales flaget ligeledes med ovennævnte
honnør, men nedhalingen bør finde sted allerede ved afslutning af den officielle del af
festen, hvilket normalt er umiddelbart efter spisningen. Dette for at sikre, at
flagceremoniellet kan finde sted med den fornødne respekt, ordentlighed og højtidelighed.

Sendemandsmøder
der er Danmarks Marineforenings højeste myndighed, indledes normalt med en march
gennem den by, hvori sendemandsmødet afholdes - oftest med Søværnets Tamburkorps i
spidsen. Marchen er med til at synliggøre såvel den arrangerende afdeling, Danmarks
Marine-forening som helhed og dens tilknytning til Søværnet.
Marchlængden vil normalt være ca. 1 km og i et passende march-tempo, så de i marchen
deltagende medlemmer, herunder flagbærerne, kan være med.
Efter marchens afslutning bæres de tilstedeværende marineforeningsflag ind i mødesalen,
hvor de anbringes i de til formålet anbragte flagfødder.

Kirkelige handlinger generelt
Det anbefales at være i en positiv dialog med en kirke vedr. flagets tilstedeværelse.
Som hovedregel kan en folkekirke/præst ikke afvise eller nægte et Dannebrogsflags
tilstedeværelse under en kirkelig handling, men præsten kan bestemme placeringen af
det.
Flaget klargøres i Våbenhuset, og indmarch sker i samråd med præst eller kirketjener.
Ønsker afdelingsbestyrelsen og/eller medlemmer det, samles de om flaget og begiver sig
med dette i spidsen ind i kirken.
Tidspunktet for flagets / flaggastens indmarch bør aftales med den stedlige præst eller
kirketjener. Normalt sker indmarchen 3-5 minutter inden den kirkelige handling indledes.
Så vidt muligt rejser alle i kirken sig under indmarchen i respekt for Dannebrog.
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Under højtideligheden i kirken støttes flagstangen i gulvet foran flaggastens højre fod, og
flagstangen holdes med højre hånd i omtrent lodret stilling. Rørstilling indtages.
Når Velsignelsen lyses, indtager flagbæreren retstilling og sænker flaget ved, med tohånds fatning, at løfte stangen til hoftehøjde med flaget pegende svagt mod venstre og
således, at spidserne knapt berører kirkegulvet.
Flaget betragtes dog som sænket når flagbæreren indtager retstilling og fører flaget ud i
strakt højre arm i en vinkel på ca. 20o-30o fra lodret stilling.
Er flere flag til stede, koordineres sænkningen sådan, at alle flagbærere gør det samtidig
og ensartet.
Ved deltagelse i kirkelige handlinger repræsenterende Danmarks Marineforening bæres
altid medlemspåklædning og som oftest med store dekorationer anlagt.
Begravelser og bisættelser
Når ønske herom er fremsat af de pårørende eller beslutning herom er truffet i samråd
med de pårørende, honorerer4 flaget ved begravelser og bisættelser.
Det tilrådes, at afdelingsbestyrelsen på forhånd underretter kirke eller kapel herom.
Ønsker de pårørende eller afdelingen, og sidstnævnte da med de pårørendes accept, at
flagsmykke kisten (Dannebrog), kan kirketjeneren være behjælpelig med dette. Marineforeningens flag må ikke benyttes dertil.
Ønsker de pårørende eller afdelingen, og sidstnævnte da med de pårørendes accept, at
den afdødes dekorationer skal smykke kisten, er kirketjeneren også behjælpelig hermed.
Dekorationer må selvsagt ikke sømmes fast gennem flaget, men dekorationer anbringes
altid på en pude ved kistens nedre ende.
Den afdødes kasket kan tillige smykke kisten.
Normalt bør alene kongeligt/officielt tildelte dekorationer præsenteres på kisten.
Med mindre andet er bestemt, tager flaggasten opstilling nær kistens øvre ende bag
præsten, og til højre for denne.
Angående flagets/flagbærerens deltagelse og placering henvises til Kirkeministeriets
"Cirkulære om medbringelse af faner ved Folkekirkelige begravelseshandlinger" af 23.
marts 1987, hvori er fastsat bestemmelser om hvorledes der skal forholdes, når ønske om
tilstedeværelse af flag ved begravelser og bisættelser er fremsat.
Flere afdelingers flag og flagbærere kan medvirke, og også her er det kirkens personale,
der bestemmer deres placering.
Den afdøde kan, efter familiens aftale med bedemanden, være iklædt Danmarks
Marineforenings 'uniform' med/uden dekorationer i kisten5.
Bisættelse
Ved bisættelser sænkes flaget, udover under velsignelsen, også under jordpåkastelsen.
Når kisten bæres ud, følger flagbæreren med flaget normalt umiddelbart efter kisten, og
udendørs tager flagbæreren opstilling således, at flaget - uden at genere menigheden kan sænkes når kisten placeres i rustvognen og når rustvognen sætter sig i bevægelse.
Ved ”honorerer” forstås ……
Her skal de efterladte dog være opmærksom på, at kongeligt tildelte ordener (bl.a. Dannebrogsordnen) skal leveres
tilbage til Ordenskapitlet og Danmarks Marineforenings Æresmedlemsemblem skal leveres tilbage til Landskontoret
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Flaget forbliver sænket indtil rustvognen er uden for menighedens synsfelt i respekt for
den afdøde.
Flaget sænkes udendørs således: flagbæreren indtager retstilling og sænker flaget ved,
med to-hånds fatning, at løfte stangen til hoftehøjde med flaget pegende svagt mod
venstre og således, at spidserne knapt berører jorden.
Eventuelle andre afdelingsflag tager opstilling enten som på forhånd anvist eller i en
passende afstand fra rustvogn/menighed. Flagbærerne til disse flag følger den aktuelle
flagbærers bevægelser med flaget.
Begravelse / jordfæstelse
Når kisten bæres ud, følger flagbæreren med flaget normalt umiddelbart efter kisten til
gravstedet, hvor der tages passende opstilling ikke for langt fra gravstedet.
Er kisten flagsmykket, aftages dette flag (ligesom andre effekter) umiddelbart før kisten
sænkes i jorden ved at der fattes i hjørnerne af flaget, hvorved flaget bjærges.
Under jordpåkastelsen sænkes flaget således: flagbæreren indtager retstilling og sænker
flaget ved, med to-hånds fatning, at løfte stangen til hoftehøjde med flaget pegende svagt
mod venstre og således, at spidserne knapt berører jorden.
Når jordpåkastelsen har fundet sted, går flagbæreren til graven og sænker flaget langsomt
tre gange over denne, idet flaget samtidig føres tre gange hen over graven fra venstre
mod højre. Præsten bør forinden adviseres om dette.
Også under lysning af velsignelsen sænkes flaget som under jordpåkastelsen.
Eventuelle andre deltagende afdelingsflagbærere med flag forlader kirkerummet
umiddelbart efter menigheden, og tager opstilling enten som på forhånd anvist eller i en
passende afstand fra gravstedet/menigheden.
Flagbærerne til disse flag sænker flaget under gravsætningen/jordpåkastelsen og den
påfølgende lysning af velsignelsen.
Flagets afrigning
Flaget afrigges / sammenrulles diskret i våbenhuset, og ikke i overværelse af følget /
menigheden.

Askespredning til søs
Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet
et ønske om det.
På www.borger.dk findes blanketten: ”Spredning af aske over åbent hav”, som udfyldes og
printes ud. Den udfyldte og underskrevne blanket lægges sammen med den pågældendes
øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forhold til bedemand etc.
Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Blot skal
navn, adresse og CPR-nr. være anført sammen med datering og underskrift.
Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes
over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er
begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan
fraviges.
Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større
fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.
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Marinehjemmeværnet kan altid spørges om de vil stille skib til rådighed, idet de sikrer et
praktisk forløb, hvor alle regler er overholdt.
Det er de efterladte, som skal sørge for at sprede asken, og spredningen skal foregå på en
måde, der ikke vækker opsigt. Urnen knuses herefter over vandet, så stumperne falder i.
Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet i hel tilstand.
De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, er fortsat gældende.
Har man allerede fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til at ens aske til sin tid kan spredes
over åbent hav, gælder denne tilladelse stadig.

Kranselægning
kan have deltagelse af én eller flere kransebærer(-e) samt flagbærer(-e) og -gast(-er).
Her beskrives deltagelse af alene én af hver.
Ud over medlemspåklædning bæres hvide handsker og kasket, også af kransebærer og
-lægger.
Flagbæreren tager opstilling op ad og til højre for kranselægningsstedet (mindestenen,
monumentet eller lign.).
Kransebæreren og -læggeren tager passende opstilling ud for midten af lægningsstedet.
Kransen lægges ved én af to fremgangsmåder:
1.

2.

kransebæreren (i dette tilfælde også kranselægger) går frem til lægningsstedet,
lægger kransen, retter båndene,
træder 1-1½ skridt tilbage, indtager retstilling, blotter hovedet og forbliver i den
stilling 'en mindestund' (ca. 10-12 sek.).
kransebæreren går frem til lægningsstedet, lægger kransen og træder tilbage.
Kranselæggeren træder frem til kransen, retter båndene, træder 1-1½ skridt
tilbage, indtager retstilling, blotter hovedet og forbliver i den stilling 'en mindestund' (ca. 10-12 sek.).

Umiddelbart før kransen lægges, indtager flagbæreren retstilling.
Når kransen er lagt, og kranselæggeren er trådt 1-1½ skridt tilbage og blotter hovedet,
sænkes flaget ved, med to-hånds fatning, at løfte stangen til hoftehøjde med flaget
pegende svagt mod venstre og således, at spidserne knapt berører jorden.
Denne stilling bibeholdes indtil den person, der har lagt kransen, har afsluttet sin "honnør".
Derefter træder kranselægger og -bærer tilbage på oprindelig plads, og flagbæreren
indtager atter rørstilling med flaget i normal position.
Er der, forud for kranselægningen, march eller gang med kransen til lægningsstedet,
bæres kransen altid med båndene vendende forefter/fremad i march-/gangretningen.
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3. ARRANGEMENTER
Jubilarstævner
For at give tidligere tjenstgørende i Søværnet, bl.a. værnepligtige, lejlighed til at mødes,
har Danmarks Marineforening siden 1914 arrangeret årlige jubilarstævner.
Stævnet afholdes altid på den søndag i august, der er nærmest den 29. (relateret til
flådens sænkning 29 AUG 1943), og stævnet finder sted på Nyholm (Holmen) i
København.
I stævnet deltager primært personer, for hvilke der er forløbet et med 5 deleligt antal år,
siden de påbegyndte tjenesten i Søværnet (25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- & 80 år).
Medlemskab af Danmarks Marineforening er ikke en betingelse for at deltage.
Derimod er det vigtigt, at jubilarer, der ikke er medlemmer, deltager, idet jubilarstævnet
giver mulighed for hvervning af nye medlemmer. Endvidere er ikke-jubilarer blandt
medlemmerne naturligvis altid velkomne til at deltage, i det omfang der er plads.
Afdelingerne gør derfor sig selv en stor tjeneste ved gennem eksempelvis den lokale
presse at orientere jubilarer, der ikke er medlemmer af Danmarks Marineforening, om
stævnets afholdelse og der bliver fra landskontoret i god tid udsendt meddelelse herom til
alle afdelinger.
Programmet for jubilarstævnet offentliggøres i Danmarks Marineforenings tidsskrift "Under
Dannebrog" og på hjemmesiden www.marineforeningen.dk/events/jubilarstaevner.
Programmet består bl.a. af
•
•
•
•

kranselægning
jubilarmønstring
Søværnets og Danmarks Marineforenings hilsen
den traditionelle skafning

Stævnets varighed er normalt fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.

Nordiske Orlogsstævner
blev indført på Danmarks Marineforenings initiativ med det første stævne i Danmark i
1980.
I disse stævner deltager medlemmer fra de 4 nordiske orlogsforeninger
Danmarks Marineforening
Flottans Män i Sverige
Norges Orlogsforbund i Norge
Laivaston Kilta i Finland
og stævnerne finder sted i lige år og på skift i de nordiske lande.
Antallet af deltagere er er normalt 15 deltagere fra hvert land, men er naturligvis betinget
af kapaciteten på den pågældende lokation. Danske medlemmer, der har deltaget i
tidligere nordiske orlogsstævner, tilbydes plads først, idet det giver dem mulighed for at
vedligeholde kammeratskabsforbindelsen med andre nordiske medlemmer.
De nordiske orlogsstævner giver mulighed for at møde orlogskammerater fra de øvrige
nordiske lande, og er med til at styrke sammenholdet blandt Nordens Marineforeninger.
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Endvidere er disse stævner en god mulighed til at etablere venskabsforbindelse med
marinekammerater fra afdelinger i Sverige, Norge og Finland.
Meddelelse om de nordiske orlogsstævner tilgår afdelingsformændene samt offentliggøres
i tidsskriftet “Under Dannebrog” samt på hjemmesiden
www.marineforeningen.dk/events/nordiske-orlogsstaevner

Adoptionsskibsbesøg
Stort set alle Søværnets enheder er adopteret af forskellige danske havnebyer, og
adoptionsbesøg koordineres derfor altid med de stedlige kommunale myndigheder.
Imidlertid overdrager bystyret ofte det praktiske arrangement til den lokale afdeling af
Danmarks Marineforening, som får til opgave at planlægge og gennemføre
adoptionsbesøget.
Det er derfor vigtigt, at der er tæt kontakt med kommunen før besøget således, at der
bliver god tid til planlægningen af de forskellige aktiviteter. Der bør lægges særlig vægt på
inddragelse af skolebørn (gerne 9/10-klasserne) i aktiviteterne samt rekruttering til såvel
Søværnet som Danmarks Marineforening.
Retningslinjer for adoptionsbesøg er beskrevet i en klassificeret Søværnskommandobestemmelse. Derudover har afdelingen stort set “frit slag” med hensyn til arrangementer dog bør det naturligvis være aktiviteter, der har interesse for besætningen.
I forbindelse med besøg og traktement/værtskab i Marinestuen gøres opmærksom på
"Soldatens og Orlogsgastens Fond", der kan ansøges om tilskud til dækning af udgifter
for menigt personel. Fonden nedlægges i 2023.
Det er vigtigt, at afdelingen løbende holder kontakt med byens adoptionsskib således, at
samarbejdet mellem skib og afdeling vedligeholdes.

Sammenkomster med skafning
"Dronningens skål"
I forbindelse med et skaffearrangement i såvel Marineforenings- som Soldaterforeningsregi indleder formanden/den ordførende med at udbringe ”Dronningens skål”, og her skal
det sikres, at alle allerede har noget i glasset.
Derpå udtaler formanden/den ordførende: ”Dronningens skål”, hvorefter alle tager deres
glas og rejser sig.
Når alle har rejst sig med deres glas, udtaler formanden/den ordførende: ”Hendes
Majestæt Dronningen”, hvorefter alle i kor udtaler ”Dronningen”, og der skåles/drikkes.
Derefter sætter alle sig igen, og skafningen kan begynde.
"Toastmaster"
bør udpeges ved festligheder og sammenkomster, hvor der forventes taler, eksempelvis ved
afdelingsjubilæer, adoptionsbesøg o. lign.
Toastmasteren gives ordet af afdelingsformanden ved arrangementets indledning, og
derefter 'styres' forsamlingen igennem arrangementet af toastmasteren, som indleder med
kort at præsentere sig selv, indbyde talere til at melde sig til 'talerlisten' på forhånd (så der
kan udtænkes en passende rækkefølge og et passende tidspunkt for hver enkelt taler).
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Talere bør, ved indtegningen, gives en relativt begrænset taletid.
Toastmasterne koordinerer endvidere eventuelle indslag/aktiviteter med talerne under
festforløbet samt eventuel fællesskål.
Når skafningen er tæt på at være overstået, og toastmasteren finder sin rolle udtømt,
takker han/hun forsamlingen og giver ordet til formanden.
”Hvid dug på bordet”
Er der dækket med hvid dug på bordet afleder dette naturligt en tilsvarende passende takt
og tone – sprogbrug i samtalerne ved bordet.
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4. MARITIME TRADITIONER GENERELT
En række gode traditioner og kutymer kendes fra Søværnet, bl.a.:
"Hue på i messen"
Som det kendes fra Søværnets messer, koster det en genstand til hver af de
tilstedeværende i Marinestuen, givet af den person, der tillader sig at bære
hovedbeklædning i "messen" (= Marinestuen).

"At drikke af en givet omgang førend giveren har sagt skål"
koster en genstand til hver af de tilstedeværende i Marinestuen, givet af den person, der
har forbrudt sig mod traditionen og er begyndt at drikke af en allerede givet omgang før
den ædle giver har befalet "skål".

"At ringe med messe- / formandsklokken"
er forbeholdt formanden og indikerer, at han ønsker ordet. Men et medlem har også ret til
at ringe med klokken, når vedkommende enten har opnået formandens tilladelse til at tale
officielt til de tilstedeværende, eller ønsker at give en genstand til hver af disse.
Det er imidlertid ikke tilladt at ringe med messeklokken på en anden persons vegne, uden
at det koster vedkommende en omgang til de tilstedeværende.

"Uhøvisk tale mens der er hvid dug på bordet"
vurderes enten af formanden alene eller af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, og
kan koste den skyldige en 'mult' (bøde), som oftest en genstand til hver af de
tilstedeværende.

"Brug af bådsmandspibe i Marinestuen"
er alene tilladt, når det sker i umiddelbar forbindelse med flagceremoniel. Blæses der på
andet tidspunkt, takseres det normalt til udgivelse af en genstand til hver af de
tilstedeværende, givet af 'synderen'.
Det er naturligvis op til hver enkelt bestyrelse at beslutte om den enkelte her beskrevne
tradition & ’kutyme’, og den dermed forbundne 'strafforanstaltning', skal efterleves og
udmøntes lokalt som en fast del af ”messereglementet” i Marinestuen.

Husk på, at alt bør
”opfattes og tackles med godt humør, konduite & godt sømandskab…”.

Ud over nærværende skrift, der er tilgængeligt for samtlige medlemmer af Danmarks Marineforening,
råder afdelingsbestyrelserne over en række specifikke håndbøger, der hver især detaljeret beskriver
regler, retningslinjer og praksis for driften af såvel en afdeling under Danmarks Marineforening
som af Danmarks Marineforening som helhed.
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