
Dragør, den 1. juli 2013

Flagregler for Ejerforeningen Lodsgården
Flagning med Dannebrog 
Der er en række flagdage i Danmark, hvor der flages med Dannebrog. Derudover kan der 
flages til festlige lejligheder som fødselsdage, bryllupper osv. 
Der er ikke flagtvang.

Vigtigste flagregler 
Flaget hejses tidligst kl. 8.00 og hales ned senest ved solnedgang, dog senest kl. 20.00.
På dage hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. 

Flagning på halv stang
På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages der på halv stang. Flaget hejses 
først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales 
så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, 
hvorefter nedhalingen finder sted. På bisættelsesdagen flages på halv, indtil bisættelsen 
har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang. 

Flagning med vimpel og stander 
Vimpel og stander må man flage med både dag og nat. Ud over at det ser pænt ud, giver 
vimpelen også et vink om vindretning og vindstyrke. 

Flagdage
███ = Officielle flagdage 

1. januar Nytårsdag 
29. januar Holmens Hæderstegn 
2. februar Kampen ved Mysunde 1864 
5. februar Kronprinsesse Mary
6. februar Prinsesse Marie
10. februar Afstemningen i Sønderjylland 1920 
11. februar Stormen på København 1659 
2. april Slaget på Reden 1801 
9. april Danmarks besættelse 1940 
(halv stang til 12.02) 
16. april Dronning Margrethe II 
18. april Slaget ved Dybbøl 1864 
29. april Prinsesse Benedikte 
5. maj Danmarks befrielse 1945 
9. maj Slaget ved Helgoland 1864 
26. maj Kronprins Frederik 
5. juni Grundlovsdag 
7. juni Prins Joachim 
11. juni Prins Henrik 
15. juni Valdemarsdag 

███ = Traditionelle flagdage. 

1. juli Slaget ved Køge Bugt 1677 
6. juli Slaget ved Fredericia 1849 
25. juli Slaget ved Isted 1850
5. september Danmarks udsendte
4. oktober Stormen på Frederiksstad 1850 
25. december Juledag 
26. december 2. Juledag 

Samt: 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag (halv stang til solnedgang) 
Påskedag 
2. Påskedag 
St. bededag 
Kristi Himmelfartsdag 
Pinsedag 
2. Pinsedag 
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