
Vedlikehold og stell av uniformen

Uniformen skal holdes ren og hel. Under bruk skal alle delene være 
med om ikke annen beskjed er gitt. Uniformen behandles i henhold 
til punktene nedenfor. Ved brudd på uniformsreglementet kan 
musikanten holdes økonomisk ansvarlig.

BEHANDLING AV UNIFORMEN STEG FOR STEG

1. En ny eller  nyrenset uniform vil komme med merkelapper. De er 
festet med stifter og disse må fjernes svært forsiktig. Er den ny, 
har den vært oppbevart i eske fra fabrikanten og har fått noen 
bretter. Det er ikke nødvendig å presse hele uniformen, men den 
trenger nok litt omsorg med strykejernet her og der for at den skal 
ta seg best mulig ut. Ikke stryk rett på stoffet; da blir det blankt og 
slitt. Bruk et fuktig glasshåndkle eller stryk på baksiden. Pass på at 
bukser beholder pressen.

2. Oppbevaring av uniform: Dressposen som følger med uniformen 
er i plast. Ikke heng uniformen inn i dressposen, før den er 100 % 
tørr. Generelt bør glidelåsen på dressposen være åpen dersom 
uniformen henger inni den. Dette gjelder selvfølgelig ikke under 
frakt. Hatten oppbevares i en bomullspose. Pass på at den ikke 
ligger i klem.

3. Alle uniformsplagg skal merkes med navn. Ikke skriv rett på 
plagget, bruk navnelapper eller skriv på frysetape.

4. En uniform er et svært kostbart plagg og må behandles deretter. 
Blir den skitten, skal den behandles slik: 



• Jakke og hatt skal renses.
• Skjorte og bukse kan finvaskes i maskin ved 30 grader.
• Garderobeposen rengjøres med våt klut.
• Hanskene vaskes ofte, evt. kjøpe nye.
• Regnfrakkene tørkes av med våt klut. De må ikke pakkes ned 

våte.

5. Bukse kan legges opp/ned, - dette gjøres for hånd, ikke klipp 
eller bruk symaskin.

6. Skoene til uniformen skal være svarte, ensfargede, nypussede 
pensko. Joggesko, stoffsko, sko med lys gummisåle eller stråsåle, 
sko med glitter, farger, store spenner osv. skal ikke benyttes. 
Strømper må være sorte, hele, rene og pene. 

7. Medaljenåler kan lett rive opp stoffet i uniformen. Vær forsiktig 
ved festing, flytting og fjerning av medaljer. Husk at den neste 
musikanten som skal bruke jakka ikke nødvendigvis har medaljer 
nok til å skjule evt. sår i stoffet. Årsstjerner sys på kragen. Første 
års stjerne på venstre side, 2. års stjerne på høyre, 3. års stjerne 
på venstre osv. Stjernene sys på med en tupp opp og nesten inntil 
hverandre.

8. Uniformen skal renses før den leveres inn. Dersom ikke dette 
blir gjort, vil Sørumsand Skolemusikkorps rense uniformen på 
musikantens foresattes regning. Hatter renser vi normalt ikke. 
Dersom hatterens må til, skjer dette gjennom korpset på 
musikantens foresattes regning.

9. Større uniform blir normalt ikke utdelt før den fravokste er 
nyrenset og innlevert.  Alle justeringer av størrelse må skje i 
samarbeid med og etter godkjenning av uniformskomitéen. Ved 
avslutning av medlemskap skal innlevering av nyrenset uniform 
skje innen fire uker dersom ikke annet er avtalt med 



uniformskomitéen. Innlevering skal skje til et medlem av 
uniformskomitéen.

10. Ved tap/skade av uniform:

Uniformsjakke       kr. 2200,-

Uniformsbukse   kr. 400,-

Uniformshatt          kr. 1000,-

Noteveske kr. 200,-

Regnjakke               kr. 125,-

Tap eller skade av uniformseffekter erstattes i henhold til prisliste.

Pass på at alle deler er med ved utdeling (Jakke, bukse, skjorte, 
hatt, veske og hansker). De vil bli avkrevd ved innlevering.  Hvis 
noe ev. mangler eller blir ødelagt utover normal slitasje, skal det i 
utgangspunktet erstattes av musikanten eller dens foresatte, eller 
evt. repareres av fagperson gjennom korpset på musikanten eller 
dens foresattes regning.

Vedtatt av styret i Sørumsand Skolemusikkorps 20.04.2015


