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Presentasjon av komiteen 2017-2018 
 

 

Leder av komiteen: Ingunn Brønstad 

Epost: 

ibroen@online.no 

Mobiltlf: 934 54 880 

Ingunn og Linda har 
ansvarsområde: Uniform m/ 
tilbehør 
Fane, stjerner 
Bestilling av Ormusjakker og t-
skjorter 

 

 
 
 
 
Medlem: Linda A Overvik  
Epost: linda.overvik@gmail.com  
Mobiltlf: 412 61 038 

 

 

 

 

 

Medlem: Håvard Tømmermo 
Epost: havard.tommermo@gmail.com  

Mobiltlf: 930 29 089 

 

 

 

 

Håvard har ansvarsområde: 
Instrumenter  vedlikehold/ 
reperasjoner, fliser og oljer, 
notestativ, seler 

 

 

 

 

 
 
Medlem: Monica B Haugan 

Epost: 

monica.balsnes.haugan@gmail.com 

Mobiltlf: 957 73 477 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Monica har ansvarsområde: Noter 
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Formålet med dette informasjonsheftet 

 

Komiteen har laget dette heftet for å informere foresatte og medlemmer av 

KSMK om vårt ansvarsområde. Vi holder på med en skikkelig opprydding i 

systemet og av korpsets eiendeler. Det er viktig for oss at alle foresatte og 

medlemmer setter seg inn i det som gjelder uniform, instrumenter og noter 

slik at vi på beste mulig måte kan ivareta korpsets eiendeler. 

 

I dette heftet informerer vi om uniformsreglementet, om instrumentet og om 

noter etc.  

Det er viktig at spørsmål og henvendelser rettes til komiteens medlemmer 

slik at vi har muligheter til å holde en oversikt. Ta kontakt i forkant av en 

øvelse om du trenger noe, slik at en av oss er sikker på å være tilstede og kan 

hjelpe deg på best mulig måte.  

 

Korpset eiendeler er ikke tilgjengelig på øvingsstedet, noe som betyr at dere 

må ta kontakt om det er ting dere ønsker vi skal ordne på en torsdagsøvelse. 

 

Denne info finner du også på korpsets hjemmeside www.klabu-smk.no 

 

 

Mvh materialforvaltningskomiteen 

 

Ingunn Brønstad  

Linda Overvik 

Håvard Tømmermo  

Monica Balsnes Haugan  
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Uniformer 
 

Aspirant- Uniform 

 blå korpsgenser (leies av korpset) 

 blått slips (leies av korpset) 

 hvit skjorte (kjøpes av korpset) 

 svart pen bukse (skaffes selv) 

 svarte pensko og sokker (skaffes selv) 

 hvite hansker til utespilling/ marsjering (kjøpes av korpset) 

 

Junior1- Uniform 

 blå korpsgenser (leies av korpset) 

 blått slips (leies av korpset) 

 hvit skjorte (kjøpes av korpset) 

 uniformsbukse (leies av korpset) 

 svarte pensko og sokker (skaffes selv) 

 hvite hansker til utespilling/ marsjering (kjøpes av korpset) 

 
Junior2-Uniform 

 uniformsbukse (leies av korpset)  

 uniformsjakke (leies av korpset)  

 blått slips (leies av korpset) 

 hvit skjorte (kjøpes av korpset) 

 svarte pensko og sokker (skaffes selv) 

 hvite hansker til utespilling/ marsjering (kjøpes av korpset) 

+ blå korpsgenser (leies av korpset) 

 

Hovedkorps- Uniform 

 uniformsbukse (leies av korpset) 

 uniformsjakke med gullsnor (leies av korpset) 

 blått slips (leies av korpset) 

 hvit skjorte (kjøpes av korpset) 

 svarte pensko og sokker (skaffes selv) 

 hvite hansker til utespilling/ marsjering (leies av korpset) 

 uniformslue til utespilling/ marsjering (leies av korpset)- KUN HK 

+ blå korpsgenser (leies av korpset) 
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Tamburmajor-Uniform 
 Har full HK uniform som spillende musikant   

 Hvitt skjørt og jakke/ cape (leies av korpset) 

 Hvit pologenser (kjøpes selv) 

 Hvite støvletter (leies av korpset)  

 Brun strømpebukse (kjøpes selv) 

 Hvit hatt med rød dusk (leies av korpset) 

 
(Kjøpes av korpset) Korpset bestiller opp skjorter og hansker etter behov. 

(Leies av korpset) Medlemmet får utdelt dette av uniformsansvarlig og 

 betaler rens av uniform ved innlevering/ skifte. Dette faktureres av korpset i  

ettertid. 

(Skaffes selv) Foresatte/ medlemmet skaffer dette privat eller gjennom  

Korpsets egen «Gjenbruksbutikk».  

 

Det betyr at medlemmer har mulighet til å levere inn pent brukte skjorter, pene bukser og 

pensko som andre kan kjøpe. Da koster det 100 kr per eiendel og pengene går til korpset. Ta 

kontakt med uniformsansvarlige.  

 

Vi gjør også oppmerksom på at det på høstens loppemarked i korpset ofte finnes gode 

marsjsko eller svarte penbukser. 

 

ALL FAKTURERING SKAL SKJE JEVNLIG FRA KORPSET. 

 

Om annet tilbehør 

 

    Regnfrakker på alle nivåer lånes ut ved behov ved den aktuelle spillingen. 

    Bruk av solbriller når antrekket er uniform er ikke tillatt, dersom det ikke 

foreligger legeerklæring på behovet (eks migrene) eller at brillene har styrke 

(medlemmet bruker briller til vanlig). 

    Korpset selger også fritidsjakken/ fanklubbjakken som vi kaller «Ormusjakken». 

Dette er en collegejakke som det tas opp bestilling på ved jevne mellomrom. 

Jakken koster 300 kr og finnes i alle størrelser fra barn til voksen. De fleste 

medlemmer har jakken, og mange foreldre har jakken, men det er ikke noe man 

MÅ ha som musikant. 

    Korps t-skjorter finnes i ulike varianter etter hvilke år de har blitt laget. Dette 

blir gitt nærmere info om når det blir aktuelt å bruke disse (eks stevne/ tur). 
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Uniformsplikt 

Når korpset opptrer i uniform, er det full uniformsplikt! 

Det er ikke tillatt å bruke bare deler av uniformen, eks bare jakke. 

 

 

 

Stell og vedlikehold av uniformene 

Du låner nå en uniform til en verdi av flere tusen kroner. Den skal brukes og vedlikeholdes 

med respekt, og må være ren og pen ved bruk. Her får du noen gode råd med på veien: 

 
 

3.2.1 Vask 

    Uniformsjakker, bukser, båtluer og slips tåler ikke vask. De må renses. 

Flekker kan ofte fjernes med en klut fuktet med rent lunket vann. 

    Er det behov for rengjøring leveres den inn til uniformsansvarlig som sender den på 

rens. Uniformer som vaskes og blir ødelagte må erstattes til en sum av 3000,- kr. 

 Skjorter, korpsgensere kan vaskes på vanlig vask.  

 Vær obs på at hansker kan krympe i vask. 

    Blå korpsgensere vaskes på vranga for å ta vare på fargen, og nye gensere må strykes 

på vrangsiden på grunn av loing. (40grader- mørke klær) 

 
3.2.2 Søm 

    Det er absolutt ikke lov å klippe av stoff eller bruke lim ved endringer av lengde eller 

fasong. Buksene må legges opp eller ned med håndsøm. 

Buksen skal legges ned så mye at den kun har ca 2 cm klaring til bakken. 

 Jakkene kan legges opp/ned på ermet ved å flytte 

mansjetten. 

 Navnemerker sys i med hånd og må fjernes ved retur. 

 

 

Husk: Det forplikter å ha på seg uniform! 

 

Alle kan se hvor du kommer ifra,  

og både god og dårlig oppførsel går tilbake til ditt korps!  

Vi bærer uniformen vår med stolthet! 
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3.2.3 Vedlikehold 

    Løse knapper sys i med tråd i samme farge som stoffet. 

    Sømmer som ryker må repareres skånsomt med håndsøm. 

Hvis det går hull i stoffet, skal jakke/bukse leveres inn. 

 
3.2.4 Medaljer og stjerner 

    Stjerner og medaljer sys forsiktig på medaljestoffet på venstre 

side, men ikke inn i jakkestoffet. Medaljer kan godt festes på 

baksiden/ evt i låsen for ikke å falle av. Når medlemmet skifter 

jakkestr, skal alle stjerner og medaljer fjernes fra den gamle 

jakken og sys på igjen på ny jakke. Dette grunnet fargenyanser i 

jakkene og ulike produksjoner. 

    Se bilder for oppsett av stjerner/ medaljer. 

 
3.2.5 Oppbevaring 

    På korpsturer/samlinger og hjemme oppbevares uniformen på kleshenger i merket 

draktpose 

/renseripose. (Skaffes selv) 

 

 

3.2.6 Retur/ innlevering av uniform og effekter 

     Fjern private navnemerker. Fjern stjernene forsiktig. 

     Fest en papirlapp med nål på uniformen om hvem som har brukt den. 

    Fjern evt opplegg på uniformsbuksen. 

     Lever den snarest mulig til uniformsansvarlig og vær sikker på at den er kvittert inn i 

korpssystemet. 

 
 

Priser 
Justeringer varsles via styreweb inntil revisjon av dette heftet. 
 

Rens av leid utstyr Kjøp av effekter 

Jakke 150,- 

Bukse 150,- 

Hel uniform 300,- 

Skjorte (HUFA) 250 kr 

Hvite hansker 60 kr 

Ormusjakke 350 kr 
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Instrumenter 

Som medlem i skolekorpset får du låne instrumentet så lenge du er medlem. Du betaler ikke 

leie av dette. Men det å låne et instrument forplikter. 

Skolekorpset har instrumenter som koster alt fra 3000.- kroner til 50000.- kroner, og 

pengene som trengs for å få kjøpt disse instrumentene må korpset selv skaffe. 

Vi vil gjerne at alle som har lyst til å begynne i korpset, skal få muligheten til det, men da må 

vi ta godt vare på de instrumentene vi allerede har kjøpt, og det er her hver enkelt musiker 

har et viktig ansvar! 

Som medlem er du forsikret med instrument og har gode medlemsfordeler gjennom NMF 

(Norges Musikkorps Forbund). Se her for mer informasjon om dette: 

http://musikkorps.no/korpsledelse/medlemsfordeler/ 
 

Ta vare på instrumentet 

    Lær deg å sette sammen instrumentet riktig. Dette får du hjelp til av spillelæreren 

din, du kan også snakke med instrumentansvarlige i korpset. 

    Stell instrumentet ditt jevnlig. 

    Lån ikke instrumentet bort til andre. Du er selv ansvarlig for at det ikke går i stykker 

    Oppbevar instrumentet på en trygg plass når du ikke spiller. Bruk stativet eller legg 

det i kassen. Ligger det på gulvet er det lett å tråkke på, ligger det på stolen kan det 

lett ramle ned. 

Se vedlagte folder fra NMF om dette. 

I instrumentkassen eller permen din ligger også et skriv om vedlikehold av ditt instrument. 

Skrivene vil også ligge på korpsets hjemmeside www.klabu-smk.no 

 

Reparasjoner 

     Dersom det skulle være noe i veien med instrumentet ditt, skal du ikke starte 

reparasjoner selv! Må et instrument repareres, skal instrumentansvarlig 

alltid kontaktes. 

 De som på egen hånd sender instrumentet til reparasjon, må regne med å måtte 

koste dette selv. 

 

Forbruksmateriell og kjøp av  dette 

    Når du starter i korpset vil nødvendig tilleggsutstyr være med i instrumentkassen (eks 

fliser, kork, ventilolje, reim etc). Etterhvert blir du nødt til å fylle på disse produktene. 

AK musikanter får det de trenger gjennom hele året (spesielt klarinettfliser går det litt 

av ☺). JK musikanter får det de trenger ved oppstart av nytt år (Klarinettister/ 

saxofonister får en pakke fliser) HK musikanter får 5 fliser ved oppstart, og må kjøpe 

det de trenger videre selv. 

http://musikkorps.no/korpsledelse/medlemsfordeler/
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Skolekorpset kan være behjelpelig med å skaffe utstyr, men dette faktureres 

musikanten i etterkant. Blåsmo Musikk i Fjordgata, tlf 73 51 22 97 eller Korpsservice 

Skage, tlf 74 28 57 00 

    Det finnes også flere nettbutikker å bestille varer fra, eks klarinettfliser. Hør med 

musikklærer om størrelser på flis og type før dere bestiller ☺

    Lærebøker til bruk i spilletimer på kulturskolen, avtales med spillelærer og skaffes 

selv. Skolekorpset har noen få brukte bøker som de selger for en billig penge. 
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Noter og notepermer 

 
Noter og kopier 

En viktig del av musikantens hverdag er å ha noter tilgjengelig til øving og konsert, og ha 

system i notemappene sine. Noteforvalter skal være en støtte og hjelp til å holde denne 

oversikten. 

Ved utdeling av nye noter vil hvert medlem få en stemme som oppbevares i en perm. 

Gruppeledere og dirigenter vil til enhver tid ha reservenoter tilgjengelig, men det er 

medlemmets ansvar å sørge for at notene oppbevare og behandles fint, OG at de er med på 

øvelse. 

Noteforvalter er tilgjengelig på mange øvelser for å bistå med kopiering ved behov. 

 

Noteinnsamlinger 

Flere ganger i året- tidlig høst, etter jul og etter påske vil det arrangeres noteinnsamlinger, 

der medlemmer leverer inn sine noter. Dette skjer etter en liste som publiseres i forkant. 

 

Notepermer 

    Konsertmappe: Svart mappe som skal brukes på konserter. Det betyr at ikke alle 

noter kan oppbevares i denne, kun aktuelt stoff mot neste konsert. 

    Ringperm/ arkivmappe: det anbefales at medlemmet skaffer seg en ringperm/ 

arkivmappe til oppbevaring av noter gjennom året. 

    Marsjmappe: Skolekorpset marsjerer uten noter. Det betyr at medlemmer skal lære 

notene utenat.  

 

Notestativ 

    Skolekorpset deler ut et stativ til medlemmet ved oppstart. Dette medbringes til hver 

øvelse. Notestativet leveres inn når medlemmet slutter. Stativene tåler ikke at 

medlemmet setter hele ringpermen på. 

    Noteklyper til marsjering benyttes ikke. 

 

Konserter 

    Medlemmet bruker sine svarte konsertmapper. 

    Korpset sørger for konsertnotestativer og notelys dersom ikke annen informasjon er 

gitt. I noen tilfeller brukes vanlige notestativer som medbringes av det enkelte 

medlem. 


