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VEJLEDENDE ADFÆRDSKODEKS I FORBINDELSE MED  

MILITÆRHISTORISKE ARRANGEMENTER  

 

1. GRUNDLÆGGENDE ADFÆRDSKODEKS OG VEJLEDNING 

Adfærdskodeks er udfærdiget som vejledning for DHM’s medlemmer, 
således at der på bedst mulig måde værnes om den hærhistoriske sag. 
Det skal bemærkes, at arrangøren kan have udfærdiget regler, som går 
forud for denne vejledning. Regler som er arrangørens ansvar og som 
kan være særlige for netop dette arrangement. 

Således vil nedenstående indeholde vejledning, der først og fremmest 
omhandler sikkerheden under arrangementer hvor DHM medlemmer 
deltager – men også vejledning, der gør at DHM’s ry og omdømme ikke 
kompromitteres af enkeltpersoners uhensigtsmæssige eller skødesløse 
optræden. 

Vejledningen vil kunne bruges under alle arrangementer, hvor DHM’s 
medlemsforeninger deltager, uanset om DHM er involveret direkte i til-
rettelæggelsen af et sådant arrangement. Det er hensigten at sikre bå-
de DHM’s medlemmer og offentligheden mod potentielt uacceptable 
risici og skader. 

Der henvises endvidere til DHM Arrangementsguide. 

Opmærksomheden henledes på at der er særlige regler gældende for-
hold statsejede køretøjer og materiel, hvad angår sikkerhed og brug, 
der i forhold til nedenstående til enhver tid vil være gældende  

2. KØRETØJETS TILSTAND 

Det er enhver køretøjsejers ansvar og pligt at sikre, at dennes køretøj 
er i lovmæssig og trafiksikker stand, såfremt det skal føres på offentlig 
vej. 

3.  PERSONLIG DISCIPLIN 

DHM henstiller til at dets medlemmer tager disciplin og personlig op-
træden alvorligt. Medlemmerne anses for at være ansvarlige for adfær-
den hos deres gæster. Uanset om man fører køretøjet, transporteres 
som passager eller udfører sikkerhedsopgaver, så skal standarder for 
adfærd og høflighed opretholdes, således at DHM præsenteres for of-
fentligheden som en ansvarlig organisation. Medlemmerne i DHM med-
lemsforeninger fremstår som kustoder, der fremviser og formidler en 
kulturhistorisk og hærhistorisk arv og skal optræde som sådanne. 

4. KØREKORT 

4.1. Ejeren af et køretøj er ansvarlig for, at dette føres af en person, der 
har kørekort til denne køretøjsklasse, samt at denne er fortrolig med det 
pågældende køretøj. 
4.2. På intet tidspunkt bør en person under 18 år eller en person uden 
kørekort føre køretøjet eller have kontrol med det, da det kan medføre 
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en ugyldig forsikringspolice. Det gælder også for køretøjer efterladt med 
tændingsnøgler i, eller med motoren eller andet mekanisk udstyr startet. 

5.  FORSIKRING 

Ejeren bør sikre sig, at dennes køretøjer er forsikringsmæssigt dækket 
ved kørsel på offentlig vej, og at alle førere/kørere er dækket af en an-
svarsforsikring. Kørsel i arrangement området er omfattet af færdselslo-
ven for såvidt andre færdselsarter benytter vejen. Tilsvarende bør den 
arrangementsansvarlige fører tilsyn hermed. 

6. KØRETØJETS HASTIGHED OG BEVÆGELSE 

Køretøjer bør føres gennem stævnepladsen i overensstemmelse med 
arrangørernes anvisninger. Køretøjer bør på alle tidspunkter føres med 
en ansvarlig hastighed, og under fuld hensyntagen til den offentlige sik-
kerhed for de ved arrangementet tilstedeværende mennesker. 

7. PASSAGERER 

Intet køretøj må transportere flere passagerer end antallet af pladser på 
det pågældende køretøj eller flere passagerer end forsikringen eller 
kørekortet tillader. De skal være korrekt anbragt i køretøjet og børn skal 
være under tilstrækkeligt opsyn. 

På pansrede bælte- eller hjulkøretøjer må der under ingen omstændig-
heder transporteres besætning eller passagerer udvendigt. På amfibie-
køretøjer skal alle besætningsmedlemmer og passagerer være forsynet 
med flydeanordninger eller redningsveste, når køretøjet er i vand. 

8. KØRSEL MED BÆLTEKØRETØJER 

Kørsel med bæltekøretøjer gennem en menneskemængde bør minime-
res til det absolut nødvendige. Hvis bevægelse er nødvendigt, bør dertil 
udpegede ansvarlige officials gå foran og til siden for køretøjet for at 
advare publikum. Det anbefales at lade et advarselskøretøj køre i forve-
jen. Køretøjets hastighed på pladser og til-og afgangsveje må aldrig 
overstige 10 km/t og på lukkede opvisningsarealer aldrig overstige 40 
km/t. 

9. BEGRÆNSET KØRER UDSYN – RADIOKONTAKT 

Hvis køretøjet har begrænset udsyn, skal en ansvarlig og myndig per-
son fungere som vognkommandør. Denne skal være i radiokontakt med 
føreren. Vognkommandøren har ansvaret for evt. passagerers sikker-
hed, især når personer stiger på eller af køretøjet, hvilket bør ske under 
vognkommandørens vejledning. 

10. ANTENNER MV. 

Køreren skal sikre, at alt uden for køretøjets normale bredde, længde 
og højde, såsom antenner eller monterede maskingeværer, er ordentligt 
sikret, før kørslen startes, især når der køres gennem menneske-
mængden eller i områder med luftledninger. 
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11. STØJ 

Alle vejledninger fra arrangøren vedr. støj bør følges. Støj, som kan 
være til gene for andre, skal undgås. Generatorer bør ikke anvendes på 
et udstillingsområde eller campingplads mellem kl 22:30 og 7:00, med-
mindre andet er angivet eller aftalt med arrangøren. 

12. BRANDSIKRING 

Alle medlemmer bør have en passende, moderne type ildslukker på 
deres køretøjer. Arrangører af stævne og træf bør udarbejde en brand- 
og evakueringsplan. 

13. VÅBEN OG SPRÆNGSTOFFER 

Affyring af skydevåben, kanoner, kanonslag eller andre eksplosive an-
ordninger er under ingen omstændigheder tilladt uden forudgående til-
ladelse fra arrangørerne. Replica og deaktiverede våben kan bæres 
under arrangementet, forudsat at de ikke er ladt, udstyret med bajonet 
og ikke håndteres af medlemmer af offentligheden. De må ikke anven-
des på en sådan måde, at nogen føler sig truet. 

Alle våben og våbengenstande – inkl. deaktiverede våben, gummivå-
ben og øvrige attrapper – skal registreres i et sekretariat. Hvis effekter-
ne kræver tilladelse, skal denne fremvises. 

14. BLANKVÅBEN 

Bajonetter og knive må ikke trækkes af deres holder eller skede, når 
man bevæger sig rundt stævnepladsen. De må kun trækkes som led i 
en statisk udstilling af våben og udstyr og må aldrig efterlades uden 
opsyn. 

15. UNIFORMER 

Uniformer kan bæres, når det fremmer den historiske sammenhæng og 
formidling i arrangementet. Medaljer eller bånd, som bæreren ikke er 
berettiget til, bør kun bæres i forbindelse med historisk anlagte unifor-
mer. Uniformer bør bæres korrekt og i sammenhæng. 

Der tillades generelt ingen nazistiske symboler, SS uniformer eller lig-
nende med mindre, der foreligger en godkendelse fra arrangøren. 
Manglende efterlevelse af dette forhold kan medføre bortvisning fra be-
givenheden. Ved nazistiske symboler forstås hagekorsflag, skilte, pla-
kater, sange eller lignende, samt hagekorsarmbind, dødningehoveder 
og SS-runer på uniformen. 

 

 

 


