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Litt informasjon om uniformene våre! 

Mellomkorpset 
Uniformen til mellomkorpset består av:  

• Pen sort bukse 
• Sorte sokker 
• Sorte, pene og gode sko 
• Hvit Pologenser (evt hvit hals om det er varmt) 
• Busserull 
• Lue 

Marsjutstyr: noteklype, marsjhefte og eventuelt bæresele dersom det 
trengs.  

Innkjøp 
Korpset står for marsjutstyr, busserull, hvite hansker og lue. Hvit 
høyhalset genser kan for eksempel kjøpes på Sparkjøp 

Ved levering av busserull 
Busserullen må vaskes og være fri for flekker når den leveres tilbake til korpset. Det er viktig at lue og busserull 
leveres så raskt som mulig når den ikke er i bruk lenger slik at nestemann kan få gleden av den.  

Hovedkorpset 
Uniformen til hovedkorpset består av: 

• Rød jakke 
• Blå bukse eller skjørt 
• Hatt 
• Hvit høyhalset genser (eller hals dersom det er varmt) 
• Hvite hansker 
• Jenter: Hvite knestrømper og hudfarget strømpebukse under.  
• Gutter: Sorte sokker 
• Alle: Sorte, pene, gode sko. 

Marsjutstyr: noteklype, marsjhefte og eventuelt bæresele dersom det 
trengs.  

Innkjøp 
Korpset står for marsjutstyr, jakke, bukse, hatt og hvite hansker. Hvit 
høyhalset genser kan for eksempel kjøpes på Sparkjøp. Korpset har et lager 
av knestrømper i kjelleren som dere kan kjøpe. Vipps 50,- til 11633 per par 
og merk det med hva det gjelder. 

Innlevering av uniform 
Uniformen må renses før den leveres tilbake til korpset. Man kan for eksempel rense den på Lupro og prisen er ca 
500,-. Vi kan også være behjelpelige med å rense uniformen. Det må da vippses 500,- til 11633 før innlevering av 
uniformen. Merk hva det gjelder på vipps og informer om dette når du leverer uniformen. 
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For alle 
Spesielt for 17. mai 
Det er lov å pynte seg selv og instrumentet med 17.mai sløyfe, og skinnende rene instrumenter er utrolig kult!!! Finn 
frem pussekluten. På 17. mai bruker vi også hvite hansker. Dette har korpset med. 

Ved dårlig vær 
Korpset har med regnfrakker til alle om det er behov for det. Dersom det er meldt kaldt vær må dere kle dere med 
ull innerst. For de med skjørt i hovedkorpset er det lurt å klippe av ei ullbukse som de kan ha under skjørtet.  

Utlevering av uniform 
Materialforvalterne våre hjelper til med å finne ny uniform. De er stort sett tilstede når det er øvelse, men før 17. 
mai blir det satt opp spesifikke datoer hvor man kan få hjelp til uniformen. Pass på at det registreres både uniform 
og lue / hatt på musikantens navn slik at oversikten til korpset er korrekt. 

Rød t-skjorte og blå hettejakke 
Dette brukes på endel konserter (som f.eks. skolekonserten) og på turer. 

Rød t-skjorte får du låne i kjelleren hos materialkomiteen. Lever tilbake ferdig vasket når du må ha ny størrelse. 

For hettejakke må musikantene betale 200 kr i egenandel, resten spanderer korpset. Foreldre/foresatte/andre 
familiemedlemmer som ønsker å bestille jakker, betaler full pris for jakkene (399,-). Kontakt Ingrid (mobil 48302351) 
i styret om du har noen spørsmål om bestilling av hettejakke. 
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