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UNIFORMSREGLEMENT JUNIORKORPS 

10. mars 2017 

 

UNIFORMSDEL KOMMENTAR 

bukse 
Buksen legges opp i passende lengde med håndsøm. Bruk mørkeblå tråd.  

Buksen skal "stå" på skoene. 

grå genser 

Medaljene festes/sys på venstre del av genser i 

brysthøyde. Se bildet.  

Korpsgenser skal ikke brukes privat. 

 

skjorte  

slips  

lue Luen bæres rett på hodet. 

regnfrakk Regnfrakken tørkes godt før den brettes sammen. 

regnlue Regnluen tørkes godt før det brettes sammen. 

hansker Når hanskene er slitt kan de byttes inn hos Uniformsansvarlig. 

klespose Uniformen oppbevares hengende i utlevert klespose. 

 

Uniformsdelene er nummerert, men kan i tillegg merkes med navnelapp som er enkelt å få av! 

Se baksiden for informasjon om stell/vedlikehold, bytte/innlevering av uniform og 

erstatningsansvar. 
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MUSIKANTENE STILLER SELV MED: 

UNIFORMSDEL KOMMENTAR 

sorte sokker  

sorte sko Ikke høy hæl.  

Sålen skal også være sort. 

 

 

Stell og vedlikehold av uniform 

Uniformen skal oppbevares hengende i utlevert klespose. 

Dersom uniformen blir våt/fuktig, må den henges til tørk på et luftig sted. 

Flekker fjernes umiddelbart med en fuktig klut. Zalo eller flekkfjerningsmiddel må ikke brukes. 

Dersom flekken ikke blir borte, må plagget sendes på rens. 

Genser, skjorte og hansker vaskes på 30 grader. Ikke bruk tørketrommel. Skjorte strykes før 

bruk. 

 

Bytte og innlevering av uniform 

Ved behov for bytte/innlevering av uniformsdeler må det gamle innleveres. Skjorte, 

regnfrakk/regntrekk lue, genser, slips og klespose skal være rengjort før innbytte. 

Korpsets uniformsansvarlig sørger for rens av bukse og lue. Faktura ettersendes. 

Når musikanten slutter i korpset: 

Senest 2 uker etter at musikanten har sluttet i korpset skal alle uniformsdeler leveres tilbake i 

utlevert klespose. 

 

Erstatningsansvar 

Hvis hele eller deler av uniformen mistes eller blir ødelagt må dette straks rapporteres til 

uniformsansvarlig. Mistet/ødelagt del må da erstattes av foresatte iht gjeldende satser. Oversikt 

over gjeldende satser fås av uniformsansvarlig. Oppslag henger også ved uniformene på 

korpsrommet. 


