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Uniformsregler 
Huseby skoles musikkorps
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Uniformen skal bestå av: 
- Hvit skjorte
- Uniformsjakke
- Uniformsbukse og belte, eller        
uniformsskjørt
- Svarte sokker eller hvite knestrømper
- Svarte sko
- Svart sløyfe
- Hvite hansker
- Uniformslue
- Uniformsveske  
(vesken skal ikke bli brukt under drillen)
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Medaljer

På 17. mai og på konkuranser skal vi 
bare bruke følgende medaljer: 
- Bronsje, sølv og gull medaljer (som 
musikanten får etter 3, 5 og 7 ganger 
på kretsstevne)
- 90-års jubileumsmedaljen
- 5-års medaljen
- 2-års knappen
- Snor
 
Disse skal festes som vist på bildet.

Under andre anledninger, som for 
eksempel på kretsstevner, kan man 
velge å ha på flere.
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Skoene skal være helt svarte og med 
nøytralt design. 
Det vil si ingen heler, metallspenner/
nagler og annen pynt. 
Husk at skoene også skal være god å 
gå i.

Sko
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Hår, sminke og smykker

Alle som har langt nok hår til det, skal 
flette håret i en eller to fletter, som 
sitter inntil hodet.
På 17. mai er det lov til å feste 17.mai 
sløyfe i enden av fletten(e).
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Det er ikke lov til å ha på synlige  
halskjeder, armbånd, ringer eller  
ankelsmykker. 
Det er lov med enkle og nøytrale     
øredobber som på bildet til venstre. 

De som evenuelt vil bruke sminke må          
begrense det til et diskret og nøytralt 
uttrykk. 
Det vil si at det ikke er lov med sterke 
farger på verken øyenskygge eller   
lepper, og heller ikke mye eller spesiell 
eyeliner. 
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Sokker og knestrømper

Alle som bruker skjørt skal ha på hvite                 
knestrømper, som på bildet til venstre,  
uten blonder eller mønster.
For alle i HK er det ikke lov til å gå med 
heldekkende hvite strømpebukser, som 
på bildet til høyre. Dette bør helst også     
unngås i JK og AK.

Alle som bruker bukser skal ha på svarte 
sokker som går over anklene. Det skal 
ikke vises hud mellom skoen og buksen. 
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Husk!! 
Skjorten skal alltid oppi buksen!

Hilsen Musikantstyret


