
UNIFORMSREGLEMENT FOR FLATÅSEN SKOLEKORPS  

 
 

GENERELL INFORMASJON 
 

• Utlevering / innlevering av uniform skjer i følge med foresatte og av uniformsforvalter/-
komite.  

• Uniformen er korpsets eiendom, og medlemmet og dets foresatte plikter å ta godt vare på 
den i henhold til dette reglementet. 

• Det forventes at uniformen til enhver tid er presentabel, -dvs. at tøyet er rent og skoene skal 
være rengjort og evt. pusset. 

 

Dette får du utlevert til utlån:  

Hovedkorpset Aspirant-/Juniorkorps Drill 

• Uniformsjakke • Grå genser • Uniformsjakke 

• Uniformsbukse • Sort tørkle • Uniformsskjørt 

• Slips  • Sort båtlue • Regntøy  

• Uniformslue • Regntøy  

• Regntøy • Noteveske • Oppvisningsjakke 

• Noteveske   

   

• Blå fritidsgenser * • Blå fritidsgenser * • Blå fritidsgenser * 
  • Drillaspiranter bruker grå 

genser, tørkle, båtlue og 
sort skjørt. 

  • Tamburmajor har egen 
uniform 

*) Hettejakker kan brukes av de har dem 
 
 
 

Dette må dere selv skaffe/kjøpe:  

Hovedkorpset Aspirant-/Juniorkorps Drill 

• Hvit skjorte m/krage • Hvit skjorte m/krage • Hvit skjorte m/krage 

• Sorte sko * • Sort bukse • Hvite marsjstøvletter 

• Hvite hansker • Sorte sko * • Hvite hansker 

• Sorte sokker • Hvite hansker  

 • Sorte sokker  

  • Drillaspiranter bruker 
hvite sko 

*) Se eksempler siste side. 
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Korrekt plassering av distinksjoner og tilbehør: 

Blå jakke 

 

 
1. Sølvlyrer på øvre jakkeslag, begge sider + 

front hatt. 
 
2. Stjerner for hvert år i korpset. 

1. år venstre skulderklaff, ytterst ved 
skuldra. 2. år høyre, 3. år venstre osv… Syes 
på med nøytral tråd. 

 
3. Medaljer skal henge på venstre bryst. Det       

anbefales at de som spiller instrument som 
ligger inntil kroppen ikke bruker medaljer 
for å beskytte instrumentet. 

 
4. Navnemerke / logo skal plasseres ca 5 cm 

fra skuldersøm på venstre arm. 
 
5. Det norske flagg syes ca 2 cm under 

logoen. 
 
6. Noteveske over venstre skulder, på skrå 

over bryst og bak høyre hofte. 

 
 

Drill jakke 

 

 
1. Medaljer skal henge på venstre bryst. 
 
2. Stjerner for hvert år i korpset. Settes i 

vinkel på arm 1. år nederst midt på erm, 2. 
år høyre, en stjernebredde til side og 
høyere, 3. år venstre osv… Syes på med 
nøytral tråd. Se eksempel nedenfor. 

*    * 
 *  *  
  *   
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STELL AV UNIFORMEN 
 

• Jakke skal renses. Lette flekker kan fjernes med en fuktig klut. 

• Bukse og slips kan vaskes på 40º C. –Ikke tørketromles ! 

• Hattene renses ved behov. 

• Noteveske og regnfrakk vaskes / tørkes av med fuktig klut. 

• Knapper og lyrer pusses ved behov. 
 

• Buksen kan sys inn eller ut, men det må ikke klippes av på lengde eller vidde. Buksen skal 
legges opp for hånd. 

• Evt. endringer på jakke foretas i samråd med uniformsforvalter. 
 

• College-genser og tørkle kan vaskes på 40°C. –Ikke tørketromles ! 
 

SKADER PÅ UNIFORM 
 

• Hvis det oppstår skader på uniformen, eller det oppdages feil eller mangler ved 
uniformseffekter som deles ut, må uniformsforvalter ha beskjed snarest. 

• Skader som skyldes skjødesløs behandling, vil medføre erstatningsansvar. Styret tar 
avgjørelsen dersom dette skulle være aktuelt. 

 

INNLEVERING OG BYTTE 
 

• Ved innlevering og / eller bytte skal uniformen være renset og vasket. 

• Det vil bli ”byttemarked” for sko og skjorter i april hvert år, for de som ønsker det. 
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EKSEMPLER VEDR. PÅ HVA DERE MÅ SKAFFE SELV. 
 
Eksempel sko; det foretrekkes at det brukes sko av skinn, men alle disse tre typene er godkjent til 
bruk. 

 
 
 
Eksempel; Hvit skjorte med krage (Hennes & Mauritz kr 139,-) 

 
 
Eksempel; Sort bukse (Hennes & Mauritz kr 199,-) 

  
 
Eksempel; Hvite hansker (Boots Apotek kr 34,50) For treblås må fingertuppene klippes av. 

 


