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Under henvisning til telefonsamtale af 22.2.85 k1. l6, hvori
De anmoder om oplysninqer vedrørende Hj ortshøj-Eqå Idræts-

foreninqs roafdelings (H.E.I.R.)
ved fremsende det ønskede:

klubstander, skal vi her-

Vor roafde.l-i-ng blev stif tet i ma j 1969 som en underafdeling
af Hj ortshøj-Eqå Idrætsforening. Samme måned søgte vi vor
optagelse i Dansk Forening for Rosport (DffR) og bl-ev godkendt som fuldgyldiqt medlem.
Daværende næst formand, Nick Larsen, tegnede i 1øbet af de
næste måneder omtalte klubstander, som blev holdt i Hjortshø j-Eqå Idrætsf oren j-ngs f ai:ver, rødt og hvidt,
med t,o sym-

metriske trekantede felter. onrfattende de to halvcirkelformede felter,
der symboliserer en stilisering
af Hjortshøjtqå Idrætsforenings bomærke. ( se bilag )
I efteråret 1969- bfev vor stander af Dansk Forening for
sport registrereL som officiel klubstander.
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Dato:

Vor klubstander blev første ganq hejst ved vor standerhejsninq i foråret 197o under forsæde af vor daværende
formand, direktør Moqens Boyter.
For god ordens skyld skal- vi informere Dem offir at vi naturligvis forbeholder os ret til at bibeholde vor klubstander i dens nuværende form.

Med venliq hilsen

H.E.I.Rosport
P.b.v.
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Annie Kaa1by," formand

Kopi tilqår:
Dansk Forening for Rosport
Dansk Kano og Kaj ak Forbund
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GRØNLANDS HJEMMESTYRE
Landsstyrip siulittaasua
Landsstyreformanden

HjortshØj -Egå Idrætsforenlng
Roafdelingen
Annie Kaalby
ove Gjeddesgade 63'th'
8200 Århus N

Jeg takker hermed for Deres brev af 23. februar 1985 , og for det
tilsendte eksemplar af Hjortsh@j-Egå ldrætsforenings roafdelings
klubstander" Efter modtagelsen af brevet og efter vores telefonsamtale den 22. februar har jeg ladet unders@ge, om ligheden mellem Deres klubstander og det ftag som GrØnlands l-andsting har udvalgt, er af en sådan art at valget burde ændres.
Det må erkendes at ligheden er stor r og at den eneste væsentlige
forskel består i, at Deres kl-ubstander er trekantet, mens det udvalgte grØnlandske flag er kvadradisk.
ImidlerLid er en sådan lighed ret sædvanIig, især for gode f1ag.
f den forbindelse er det især bemærket, dt flag som har lighed
med Dannebrog benyttes af flere organisatl-oner og foreninger udenfor Danmark. Således benytter Yacht Cl-ub Italiano en stander som
ligner Da-nnebrog meget" Også signalflaget for tallet 4 ligner en
Dannebrogsstander

"

På grundlag af disse og andre oplysninger er beslutni-ngen om valg
af grØnlandsk flag blevet behandlet endnu engang, i l-andsti-nget. Man
fandt dog ikke, at de fremkomne oplysninger burde have indflydelse

på valget, og beslutningen står derfor fast.
Jeg har herefter anmodet om Hendes Majestæt Dronnj-ngens godkendelse
af det udvalgte 9rØnfandske flag.

,/ " Jeg vedlægger en beskrj-velse af det udvalgte gr@nlandske f1ag, samt

-2dets måI. De kan se, at forklaringen af flaget er knyttet til
Iandet h6r, og således anderledes end den der gæIder for Deres
klubstander.

Det f@lger af det ovenståender åt jeg naturligvis ikke kan rette
nogen indvending mod. den fortsatte brug af Deres klubstander, og
at. jeg heller ikke mener at De kan have grund tiI indvend.j-ng mod
Grønlands flag.

Med

venlig hilsen

,fonathan

tzfeldL

Flaqets

måI

Det qrønlandske flag er udformet med en meget præcis
balance på kryds og tværs, mellem de røde bo hvide flader.
Det betyder at flaqet virker meget harmonisk.
Den præcise og officielle beskrivelse af flaget er
noqet indviklet, men kan uden besvær omsættes til praktiske
måI, således som det vises i et par praktiske eksempler
længere fremme.

officielle beskrivelse lyder
"åfua"",
Grønlands flag er vandret delt i et hvidt felt Foroven
og et rødt felt forneden. Cirklens centrum ligger på
midterlinien, forskudt mod flagstangenl øverste halvcirkel
er rød, nederste halvcirkel er hvid.
Når flaget deles af en lodret linie, der tanqerer
cirklens yderbue, er de 2 røde og de 2 hvide arealer
udenfor cirklen alle lige store.
Flagets mål kan regnes fra cirklens centrum, med radius

Den

lt

som måIestok:

- aFstanden til flagets overkant og underkant er 1r5 radius,
- afstanden til stangens side er Ir75 radius,
- afstanden til ydersiden er 2,7025 radius.
' I praksis qiver dette den målestok som er vist på
skitse 1.
Hvis man har en flagstang på 4 - 5 meters højde, eller
en altan-f1aqstanE, vil det passe med et Flag der er
96 cm højt og 142 em langt. CentimetermåIene er afsat på

skitse

2.

TiI en flaqstang på 6 - 7 meters højde vit det passe med
et flag der er 120 cm højt og I7B cm langt. CentimetermåIene
er afsat på skitse

5.
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