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Uniformene skal ikke under noen omstendigheter modifiseres av foreldre, foresatte eller musikanter. 

Med modifisering menes klipping, omsøm, stikking/sying av stjerner, pins, merker og medaljer inn i 

uniformen. Justering/tilpassing av uniformen skal kun gjøres av systuen korpset til enhver tid har 

avtale med. 

 

* Stjerner skal sys på medaljeforstykket, se tegning siste side. 

* Medaljer, merker og pins skal kun festes på medaljeforstykket, ikke direkte på uniformen. 

* Uniformen skal kun renses, ikke vaskes. 

 

Bruk av uniformen / uniformsetikette 

Antrekk uniform inne 
for aspirantkorps 

• Mørkeblå korpsgenser med hvit uniformskjorte under (lånes av korpset). 

• Sorte bukser (skaffes av musikanten).  
Buksen skal være ensfarget sort, ikke falmet. NB! Ikke tights  

• Sorte sko med sort såle (skaffes av musikanten).  
NB! Ikke ballerinasko, joggesko, turnsko, pumps, sko med høye heler, 
tøysko eller slagstøvler. 

• Sorte sokker, ikke ankelsokker (skaffes av musikanten). 
 

Veske og båtlue brukes ikke inne. 

Antrekk uniform ute 

for aspirantkorps 

Full uniform, dvs. som over, men med hvit korpsveske og båtlue. 

• Vesken skal inneholde regnfrakk, regntrekk til båtlue og treblås 
instrumenter (lånes av korpset) samt hvite vanter (skaffes av 
musikanten). 

Antrekk uniform inne 
for hoved- og 
juniorkorps 

• Uniforms-jakke. 

• Uniforms-bukse. 

• Skjorte med HSMK logo. 

• Sorte sko med sort såle (skaffes av musikanten).  
NB! Ikke ballerinasko, joggesko, turnsko, pumps, sko med høye heler, 
tøysko eller slagstøvler. 

• Sorte sokker, ikke ankelsokker (skaffes av musikanten). 

 
Veske og hatt eller båtlue brukes ikke inne. 

Antrekk uniform ute 
for hoved- og 
juniorkorps 

Full uniform, dvs. som over, men med hvit korpsveske og hatt/båtlue. 

• Hvite vanter brukes 17. mai, ved konfirmasjonsspillinger og evt. andre 
høytidelig anledninger. Dersom det er varmt er det dirigent og 
korpsleder som avgjør om vi kan ta av deler av uniformen (genser, 
jakke, hatt/båtlue). 

• Vesken skal inneholde regnfrakk, regntrekk til hatt, båtlue og treblås- 
instrumenter samt hvite vanter. 

Antrekk spilleoppdrag 
uten uniform, gjelder 
for aspirantkorps, 
juniorkorps og 
hovedkorps 

• Korpsets mørkeblå softshell jakke. 

• Mørkeblå pique t-skjorte med korpsets logo. 
Dersom det spilles ute og er kaldt tar musikanten ull el.l. under softshell 
jakken i stedet for pique t-skjorte. 

• Pene mørke jeans. 

• Pene joggesko eller andre gode sko 
 

Ikke hatt eller båtlue for noen korps ved «antrekk spilleoppdrag uten 
uniform». 
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Antrekk tamburmajor Ved antrekk uniform ute: 

Full uniform som beskrevet over. 
I tillegg: 

• Tamburstav. 

• Tamburmajorsnor med fløyte, henges ned fra skulderklaff på venstre 
side. 

• Skulderklaffer. 
  
Ved antrekk spilleoppdrag uten uniform: 

Samme som beskrevet under «antrekk spilleoppdrag uten uniform». 
I tillegg: Tambur fløyte. 

Antrekk nissespilling • Rød nissegenser med HSMK logo (lånes av korpset).  

• Sorte bukser (skaffes av musikanten). 
Buksen skal være ensfarget sort, ikke falmet. NB! Ikke tights  

• Sorte sko med sort såle. (skaffes av musikanten).  
NB! Ikke ballerinasko, joggesko, turnsko, pumps, sko med høye heler, 
tøysko eller slagstøvler. 

• Sorte sokker, ikke ankelsokker. (skaffes av musikanten). 

• Nisselue (skaffes av musikanten). 

• Ved nissespilling ute benyttes korpsets mørkeblå softshell jakke  

Beskrivelse tilbehør 
som lånes av korpset 

 

• Hvit uniformsskjorte med logo  
Under uniformsjakken brukes korpsets hvite uniformsskjorte med logo.  

 Aspiranter bruker hvit skjorte under blå korpsgenser. 

• Mørkeblå softshell jakke med logo  
 Alle musikanter skal ha softshell jakke.  

• Mørkeblå pique t-skjorte med logo  
 Alle musikanter skal pique t-skjorte. 

• Mørkeblå langermet genser med logo  
 Denne er for aspirantene. 

• Hvit korpsveske 
 Vesken skal henge fra venstre skulder, skrått ned mot høyre hofte. 

Vesken skal inneholde regnfrakk, regntrekk til hatt, båtlue og treblås- 
instrumenter samt hvite vanter. 

• Hatt eller båtlue 
Hatt eller båtlue brukes kun utendørs.  

• Regntøy 
 Sort HSMK regnfrakk og regntrekk til hatt/båtlue skal benyttes av alle når 

det regner.  
 I tvilstilfeller dersom korpsleder eller annen ansvarlig har bestemt det. 

Beskrivelse av hva 
musikantene selv må 
skaffe 
 

• Sorte sko med sort såle. NB! Ikke ballerinasko, joggesko, turnsko, pumps, 
sko med høye heler, tøysko eller slagstøvler. 

• Sorte sokker, ikke ankelsokker. 

• Sorte bukser. Buksen skal være ensfarget sort, type pen, ikke falmet.  
 NB! Ikke tights 

• Hvite vanter. 
Vanter skal være hvite og rene (fås på apotek eller Claes Ohlson). 

• Solbriller.  

Solbriller skal være ensfargede, enkle sorte (skaffes av musikanten hvis 
behov, ikke påkrevd). 

• Nisselue (gjelder de som deltar på nissespilling). 
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Utdeling Aspiranter: 

Deles ut vår (normalt i mars): 

- Uniformsskjorte 
- Mørkeblå pique t-skjorte 
- Mørkeblå korpsgenser 
- Båtlue 
- Softshell jakke 
- Korpsveske 
- Regnfrakk og trekk til båtlue 

 

Juniorer: 

Deles ut vår (normalt i mars): 

- Uniformsjakke, uniformsbukse og medaljeforstykke (mørkeblå 
korpsgenser leveres inn) 

- 2. års juniorer får korpshatt (båtlue leveres inn) 

Depositum 
 

Aspiranter betaler kr 400 i depositum før utdeling av båtlue, veske, regntøy, 
skjorter og genser. Før utdeling av full uniform (som juniorer, året etter), 
betales nye 400 kr i depositum. Depositum faktureres i forkant av utdeling og 
må være betalt før effektene deles ut.  

 
Depositum tilbakebetales når alle utlånte effekter er tilbakelevert iht. avtale 
(også instrument).  
Ved innlevering/bytte av instrument og effekter, må disse være nyvasket.  
 
Uniformen skal renses for medlemmets/foresattes regning, og renselappen 
må sitte på ved innlevering. 

Erstatning Ved mislighold av gjeldende reglement/ skade på uniform vil det vurderes et 
erstatningskrav til den ansvarlige. Dette iht. vedtekter, § 3 - 3.3 plikter. 

  
Kontakt info til uniformskomité finnes på hsmk.no. Vi ber alle følge med på aktivitetsplanen for 
tidspunkt for utlevering og bytte av uniforms effekter. Det er normalt 3 dager hvert år: Før jul, tidlig 
mars og før 17. mai. Uniformskomiteen er ikke tilstede på hver øvelse. 
 
Oppdatert mars 2019  
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SKISSE MEDALJEFORSTYKKET – UNIFORMER HSMK 

For å unngå at de nye uniformene blir stygge pga stjerner og medaljer som festes på jakken er det 

bestillt medaljeforstykker. Disse er avtagbare og følger musikanten gjennom korpstiden. På denne 

måten slipper vi å ta av stjerner og medaljer, for så å feste det på nytt når musikanten må bytte jakke. 

 

NB! Medaljeforstykkene skal ikke festes under armen, HSMK valgte den løsningen leverandøren 

anbefalte. 

 

Stjerner festes som vist nedenfor, år er markert. 

Etter 7 år i korpset får musikanten gult bånd, som vist under. 

 

 

 

 

Sist oppdatert: mai 2017 


