UTLEVERING/ INNLEVERING AV UNIFORM TIL:
………………………………………………………………………………………….
Navn (med blokkbokstaver)

……………………………………
Type medlem

……………………………………………………..
Dato

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Utlevert av/ innlevert til (styremedlem/uniformskomitee) (med blokkbokstaver)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signatur av foresatt

Uniformjakke:

Str:…………

Bukse/skjørt:

Str:………….

Hatt:

Str:………….

Genser:

Str:………….

Regnjakke:

Str:………….

Ved bytting av størrelse, skriv ny størrelse på skjema og strek over gamle.
Hvert medlem skal ha skjema i perm på korpsrommet til enhver tid, og det er ikke lov å levere ut eller bytte
uniform uten å registrere på skjema av en fra styret eller uniformskomitee. Dette gjelder også når man slutter
og skal levere alt inn igjen, da må det også signeres på både av styret/uniformskomitee og foresatte.

VIKTIG!
•
•
•

•
•

Dersom det kommer flekk på uniform skal den renses umiddelbart, og medlem må dekke
dette selv. Stell pent med uniformen, og heng den opp når den ikke er i bruk.
Det er ikke tillatt å bruke noe av uniformen privat (her inkludert regnjakker).
Uniformen skal kun brukes i tog og arrangementer med korpset. Når arrangementet er over
skal både drillere og musikanter bytte til annet tøy. Det er for eksempel ikke lov å bruke
uniformen under skolens 17. mai-arrangement etter borgertoget.
Ved bytting/innlevering skal uniform være renset, og renselapp skal henge på.
Sorte sko til musikanter. Se mer info om dette lenger nede under musikantenes uniformer.

DRILLERNES UNIFORMER
Drillernes uniformer består av:
•
•
•
•
•
•
•

Skjørt
Drillstøvletter
Hårstrikk med stor, rød sløyfe
Første 17. mai: Aspiranter bruker uniformsgenser
Andre 17. mai: drillerne får utdelt uniformsjakker
Tredje 17. mai: drillere får utdelt hatter
Regnjakke (blå)

Dette utstyret får drillerne utdelt av korpset. I tillegg må de skaffe selv:
•
•
•

Hvitt undertøy
En hvit topp, for eksempel en body, T-skjorte eller en langermet genser, til å bruke under
jakken
Hudfarget longs

Uniformene år for år:
Første 17. mai / aspiranter: uniformsgenser, skjørt, drillstøvletter, hårstrikk med stor, rød sløyfe, hvit
topp, hudfarget longs
Andre 17. mai: uniformsjakke, skjørt, drillstøvletter, hårstrikk med stor, rød sløyfe, hvit topp,
hudfarget longs
Tredje 17. mai og senere: uniformsjakke, skjørt, drillstøvletter, hatt, hvit topp, hudfarget longs
Hår og hode:
Første 17. mai / aspiranter + andre 17. mai: Håret er satt opp i høy hestehale med hårstrikk med
stor, rød sløyfe både 16. mai og 17. mai (både i sentrumstoget og i borgertoget på Tonsenhagen)
Tredje 17. mai og senere: 16. mai og 17. mai håret deles i midtskill og flettes. Bruk diskrete
hårstrikker i barnets hårfarge, evt bruk bånd i rødt, hvitt og blått. I borgertoget bruker vi ikke hatt,
men setter håret opp i høy hestehale med hårstrikk med stor, rød sløyfe.
Gutter:
Retningslinjene over er for jenter, gutter bruker bukser i stedet for skjørt og hudfarget longs. I
tilfellene der jentene bruker hårstrikk går guttene uten hatt.

MUSIKANTENES UNIFORMER
Musikantenes uniformer består av:
•
•
•
•
•

Uniformjakke (kun hovedkorps)
Hatt (kun hovedkorps)
Skjørt/bukse
Regnjakke
Genser

Ovenfor får musikantene utdelt av korpset. Under det musikantene må ordne selv:
•
•
•
•

Sorte sko (støvler er ikke tillatt, og sko må være ensfarga f. eks skal det ikke være joggesko
med hvit såle, rosa sko etc). Husk å puss/vask over sko før arrangementet.
Sorte strømpebukser til skjørt/ sorte sokker til bukser.
Jenter setter håret opp i høy hestehale med rød strikk.
En hvit overdel, for eksempel en body, T-skjorte eller en langermet genser, til å bruke under
jakken.

