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Uniformen består av: 
Hatt  m/ krans   Garderobepose 
Cape m/ 2 lyrer  Sorte sko m/ sorte sokker 
Uniformsbukse  Hvite hansker 
Hvit pologenser   
 
Må kjøpes av den enkelte: Sorte sko (helst ikke joggesko) og sorte sokker. 
                                   Hvit pologenser, eller hvit langermet topp med rund hals. 
 Hvite hansker 
 
Hvite bomullshansker kan kjøpes på apotek, de koster ca kr 20,- pr par. Det kan være lurt å ha mer 
enn ett par, for de blir fort skitne! Kan også kjøpes på Blåsmo for de som har store instrumenter 
hvor hansker med gummiknotter inni hånda gjør det lettere å bære instrumentet. 
                                                     
 

1. Uniformen skal alltid være ren og klar til bruk. 
Uniformen skal oppbevares i garderobeposen. 

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

skriv på frysetape.     
      Bukse kan legges opp/ned,- dette gjøres for hånd, ikke klipp eller bruk symaskin.  
      Buksa kan syes inn/ut,- til dette brukes symaskin. Damp buksa fint etterpå. 
 
3. Ved innlevering skal uniformen være renset /vasket og i bra stand, skulle dette mangle vil 

det bli gitt regning på urensede uniformseffekter. 
 

Vaskeråd:      Cape og hatt skal renses. 
                       Bukse kan finvaskes i maskin på 40 grader. 
                       Garderobeposen rengjøres med våt klut. 
                       Hanskene må vaskes ofte, evt. kjøpe nye. 

 
4. Tap eller skade av uniformseffekter erstattes i henhold til prisliste.   

 
5. Hatt og hansker brukes ved marsjering og konserter utendørs. 

 
6. Langt hår skal være satt opp når uniform bæres. 
 
7. Stjernene viser hvor mange år medlemmet har vært med og skal følge vedkommende, de 

festes på kragen, venstre side. (Vær forsiktig når stjernene tas av så det ikke blir hull i 
stoffet).  Medaljene henges på venstre side av capet.   

            Lyrene skal følge capet og syes fast på hver side av kragen. 
 

8. Innlevering  skal kun  skje til Uniformskomiteen. (Den skal være merket med navn). 

 


