RANHEIM SKOLEMUSIKKORPS

Uniform – JUNIOR 1 & 2
Korpset låner ut:

•
•
•
•
•

Jakke og bukse
Rød beret med krans og lyre
Rødt slips
Mørkeblå korpsgenser
Dresspose

Må skaffe selv:

•
•
•
•
•

Hvit skjorte med lang arm, skulderklaff og brystlomme (kan kjøpes av korpset)
Svarte sko (sålene skal også være svarte)
Svarte sokker
Hvite hansker (kan kjøpes av korpset)
Blank regnkappe (kan kjøpes av korpset)

Uniformsreglement:
Årsstjerner og medaljer skal plasseres på duken på jakkens venstre side. Stjernene sys på øverst på
duken og medaljene settes på under stjernene, se egen beskrivelse «Slik gjør vi det – Hoveduniform».
Skjorten skal alltid være kneppet i halsen og slipset skal være på. Jakken skal være fullt kneppet. Det
vil bli gitt beskjed dersom det innføres felles unntak fra dette (f.eks. ved spesielt varmt vær).
Beret og hansker er en del av uniformen, men kan tas av når korpset ikke er under kommando
utendørs. Ved innendørs arrangementer skal ikke hatt og hansker brukes.
Den mørkeblå korpsgenseren skal kun brukes når det blir gitt beskjed om dette.
Langt hår skal aldri være løst når man bærer uniform. Det er valgfritt med en eller to fletter, eller om
håret samles på annen måte.

Vask og stell av uniform:
Korpsgenseren vaskes på 40 C. Bruk en våt klut til å tørke av beret.
Ved behov vaskes buksen i lunkent vann med mildt vaskemiddel (eller i vaskemaskin med
ullprogram).
Etter bruk må uniformen luftes litt før den henges inn i posen igjen. Buksen har pers og henges pent
opp, denne må dampes forsiktig ved behov. Skjorten bør vaskes etter bruk.

Innlevering:
Korpsgenseren skal være vasket.
Ta av stjerner og medaljer før innlevering, den blå duken skal henge på jakken!
Korpset samordner rensing av uniformer.
Når man slutter i korpset skal lånte deler av uniformen leveres tilbake til korpset så snart som mulig.
Ønsker du å gi bort brukt skjorte og regnkappe til korpset tar vi gjerne imot for gjenbruk.
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