Uniformsreglement
Når korpset skal stille i ”full uniform” betyr det;
For hoved- og juniorkorps:
Uniformsjakke, uniformsbukse, uniformsskjorte, beret, noteveske, hvite hansker, sorte sko og
sokker.
Beret, noteveske og hvite hansker utgår ved innendørs konserter.
For aspiranter:
Korpsgenser, uniformsbukse, uniformsskjorte, beret, noteveske, hvite hansker, sorte sko og
sokker.
Beret, noteveske og hvite hansker utgår ved innendørs konserter.
Når korpset skal stille med ”olabukser og korpsgenser” betyr det;
For alle:
Korpsgenser, blå olabukse uten hull og noteveske. Ingen krav til sokker og sko.
Noteveske utgår ved innendørs konserter.
Når korpset skal stille med ”olabukser og T-skjorte” betyr det;
For alle:
T-skjorte med korpsets logo, blå olabukse uten hull og noteveske. Ingen krav til sokker og sko.
Noteveske utgår ved innendørs konserter.
Det gis alltid beskjed om krav til uniformering. Noen ganger er det ingen krav til
uniformering og musikantene kan da bruke egne klær.
Uniformen består av:
o Uniformsjakke med medaljeforstykke
o Uniformsbukse
o Uniformsskjorte med påsydd flagg på armen
o Beret med krans og lyre
o Noteveske
o Regnfrakk
o Uniformsgenser
o T-skjorte med korpsets logo
o Hvite hansker
o Sorte marsjsko og sorte sokker som musikanten må holde selv.
Uniformsjakke blir ikke utdelt før musikanten går i juniorkorpset.
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Krans og lyre på beret
Det følger med et strikkbånd som kan brukes på vrangsiden for å feste lyren. Bereten
brukes med krans og lyre over venstre øye.

Plassering av stjerner og medaljer på medaljestykket
 Stjerner: Plasseres øverst på medaljestykket. Start fra jakkekragen
og ut. Benytt sølvtråd.
 Medaljeforstykket (L) 5 stk, (M) har 4 stk og (S) har 3 stk stjerner i
bredden
 Medaljer: Festes under stjernene

Plassering av stjerne på korpsgenser (gjelder bare for aspiranter)
 Stjerne festes på venstre side på midten, ca 4 cm nedenfor skuldersøm.

Plassering av flagg på skjorten
 Flagget skal festes på venstre erme, ca. 7 cm nedenfor skulder

Uniformsregler:
o Beret med lyre og krans over venstre øye
o Jakken skal være kneppet
o Vesken på riktig side (Henges skrått over venstre skulder)
o Spenner og hårstrikker skal være sorte
o Skoene skal være rene, pene og sorte
o Hvis det er behov for belte skal det være sort
o Store smykker skal ikke brukes til korpsuniformen
o Musikantene skal ikke klatre eller leke når de har på uniform
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Uniform for gruppeledere:
Uniformen er lik uniformen til hovedkorpsmusikantene, men har en hvit snor
Uniform til fanebærer:
Uniformen er lik uniformen til gruppeledere
Uniform til korpsledere:
Uniformen er lik uniformen til aspirantmusikantene
Aspirantkorpset:
Før julekonserten får de utlevert korpsgenser, uniformsbukse, uniformsskjorte, beret, noteveske,
hvite hansker og regntøy.
Musikanten må selv skaffe sorte marsjsko og sorte sokker.
Juniorkorpset:
Uniformsjakke blir utdelt før julekonserten.
Tips:
Merk uniform, beret og veske med navn. Bruk for eksempel maskeringsteip.
Vi oppfordrer alle til å bruke en dresspose (med navn) til oppbevaring av uniformen.
Rensing/vasking av uniform:
Musikant / foresatt må påse at uniformen er ren og i god stand. Dvs. påkoste rens ved behov.
Vi oppfordrer alle til å se over uniformen i god tid før arrangementer.
Ved innlevering av uniform, enten fordi den er for liten eller fordi musikanten skal slutte, skal
uniformen være renset (jakke, bukse og beret)
NB! Utdelte effekter som mistes eller ødelegges må erstattes.
En uniform har en verdi av kr. 5000.-. Ta godt vare på den.
Musikanter som slutter skal levere inn alt de har fått låne av korpset.
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