Om uniformer i Lørenskog skolekorps
1. Om uniformer i de forskjellige enheter
Aspirantkorps (AK)
•
•
•

Rød fleecejakke, blå uniformsbukse, båtlue, sorte sokker og sorte sko
Sort noteveske med regnfrakk, luetrekk og hvite bomullshansker
Skaffe selv: Sorte sokker, sorte sko og hvite bomullshansker (kjøpes f.eks. på apoteket
eller Clas Ohlson). Se særskilt info om sko i eget punkt nedenfor. Under jakka har man en
hvit t-skjorte. Når det er kaldt, f.eks. på 17.mai, anbefales det å ha på ull.

Rekruttkorps (RK)
•
•
•

Rød uniformsjakke, blå uniformsbukse, båtlue, sorte sokker og sorte sko
Sort noteveske med regnfrakk, luetrekk og hvite bomullshansker
Skaffe selv: Sorte sokker, sorte sko og hvite bomullshansker (kjøpes f.eks. på apoteket
eller Clas Ohlson). Se særskilt info om sko i eget punkt nedenfor. Under jakka har man
valgfri t-skjorte e.l. Når det er kaldt, f.eks. på 17.mai, anbefales det å ha på ull.

Juniorkorps (JK)
•
•
•

Rød uniformsjakke, blå uniformsbukse, hatt, sorte sokker og sorte sko
Sort noteveske med regnfrakk, hattetrekk og hvite bomullshansker
Skaffe selv: Sorte sokker, sorte sko og hvite bomullshansker (kjøpes f.eks. på apoteket
eller Clas Ohlson). Se særskilt info om sko i eget punkt nedenfor. Under jakka har man
valgfri t-skjorte e.l. Når det er kaldt, f.eks. på 17.mai, anbefales det å ha på ull.

Hovedkorps (HK)
•
•
•

Blå uniformsjakke, blå uniformsbukse, hatt, sorte sokker og sorte sko
Sort noteveske med regnfrakk, hattetrekk og hvite bomullshansker
Skaffe selv: Sorte sokker, sorte sko og hvite bomullshansker (kjøpes f.eks. på apoteket
eller Clas Ohlson). Se særskilt info om sko i eget punkt nedenfor. Under jakka har man
valgfri t-skjorte e.l. Når det er kaldt, f.eks. på 17.mai, anbefales det å ha på ull.

Tamburmajorer
•
•

Hvit jakke og skjørt, hvit tamburmajorhatt med fjær, tynn ”solbrun” strømpebukse, hvite
drillstøvler og hvite bomullshansker. Tamburmajorstav.
Korpset har også røde tamburmajoruniformer, som kan benyttes ved behov (f.eks. hvis
den hvite uniformen er for stor til tamburmajoren).
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•

Hvis tamburmajoren er en gutt benyttes vanlig korpsuniform, evt. med hvit fjær i
uniformshatten og hvit skuldersnor. Om jenter ønsker å ha bukser i stedet for skjørt kan
hun også velge denne varianten.

Korpsledere
•

Korpsledere som følger korpset har på sort, pent antrekk (eventuelt bunad på 17. mai).

2. Om sko til uniform
Skoene må være helt sorte, dvs. ikke sorte joggesko med hvit såle, sko med ”glitter”, sko
med farget mønster e.l.
Skoene må være gode å gå langt med. Vi anbefaler f.eks. ikke at jentene går i ”pensko” med
hæl eller ”Ballerinas”, da det erfaringsvis er vondt å marsjere i slike sko.
For å unngå gnagsår etc. bør skoene ”inngås”. Bruk de gjerne på marsjøvelsene i april/mai.

3. Om bruk av noteveske, regntøy og hvite hansker
En uniform er et svært kostbart plagg som skal vare i mange år og brukes av mange
musikanter. Den må derfor behandles pent og beskyttes mot regn. Når det regner skal det
derfor brukes regntøy, dvs. regnfrakk og lue-/hattetrekk. Regntøy skal brettes flatt og
oppbevares i noteveska.
I noteveska skal det også ligge rene hvite bomullshansker og regntrekk til instrument (for de
instrumenter som trenger det).
I noteveska kan man også legge noteklype og marsjhefte når dette ikke er i bruk, samt
oppbevare ventilolje, ekstra fliser, mobiltelefon, nøkler og andre løse deler man trenger å ha
med seg.
Noteveska er en del av uniformen, og skal alltid være med og benyttes ved utespilling og
marsjering.
Noteveska skal henge skrått over høyre skulder og ned på venstre side.
Trommeslagere og tamburmajorer er fritatt fra noteveske. Korpslederne er ansvarlig for å
oppbevare og ta med regnfrakk og lue-/hattetrekk til disse.
Noteveskene kan fort komme på ”avveie” ifm spilleoppdrag. For at korpslederne skal finne
frem til eier av en gjenglemt noteveske må veskene navnes. Skriv f.eks. på frysetape som
festes inne i veska.
Hvite hansker benyttes når det er kaldt eller når dirigenten/korpsleder bestemmer det.
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4. Om medaljer på uniformen
Medaljenåler kan lett rive opp stoffet i uniformen. Det skal derfor ikke festes medaljer på
uniformene.

5. Om utdeling av uniform
Alle enheter har lik uniformsbukse som er blå. Denne trenger man ikke bytte før den er for
liten. Jakker og båtlue/hatt skiftes ut etter hvert som man skifter enhet. Se pkt. 1.
Husk å prøve uniformen i god tid før den skal brukes. Dette gjelder også båtlue/hatt og
regnfrakk. Dersom noe ikke passer, må man ta kontakt med uniformsutvalget for bytting.
Se også pkt. 6 om tilpasning av uniform.
Det avholdes særskilte byttedager for uniformer på våren. Det blir sendt ut egen info om
dette.
Båtluer/hatter kan fort komme på ”avveie” ifm spilleoppdrag. For at korpslederne skal finne
frem til eier av en gjenglemt lue/hatt må disse navnes. Skriv f.eks. på frysetape som festes
inne i lua/hatten.

6. Tilpasning av uniform
Buksene kan legges opp og ned. Hvis buksebena er for lange skal de legges opp ”for hånd”.
Buksebena skal ikke legges opp med symaskin, limes eller stiftes opp. De må heller ikke
klippes av.
Husk at for lang bukse fører til unødvendig slitasje nederst. Det er derfor viktig at buksebena
justeres til riktig lengde. Buksen skal også sitte i livet, ikke på hoftene. Henger den på
hoftene vil den ofte bli for lang, noe som kan føre til slitasje nederst.
Mange av uniformsbuksene har strikk i livet, slik at livvidden kan justeres etter hvert som
man vokser. Buksebena kan også justeres noe ved at man justerer på livvidden.
Musikantens foresatte er ansvarlig for at buksebena er tilpasset. Dersom man ikke har
mulighet å legge opp/ned buksene selv, kan man ta kontakt med uniformutvalget.

7. Om innlevering og bytting av uniform
Når en musikant slutter, vokser fra uniformen sin eller bytter enhet, skal uniformen
innleveres. Den skal være renset eller vasket ved innlevering:
•
•

Uniformsjakka skal alltid renses
Buksa kan renses eller finvaskes i maskin på 30 grader
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•

Båtlue og hatt vaskes/renses ikke (dersom dette likevel bør gjøres, kontakter man
uniformsutvalget for nærmere avklaring)

Uniform og annet utstyr leveres på navnet kleshenger og/eller i navnet pose til korpsleder
eller uniformsutvalget på øvelsen så fort som mulig. Det som er renset skal leveres med
”rensepose” og ”renselapp” på (som dokumentasjon på at uniformen er renset).
Dersom uniformen ikke er renset/vasket, vil korpset rense uniformen på musikantens/
foresattes regning.
Når man slutter i korpset må man også huske å levere noteveske, regnfrakk og
lue-/hattetrekk.

8. Behandling av uniformer
Uniformene er dyre og koster rundt kr 5 000 pr stk. Det er derfor viktig å ta godt vare på
uniformen.
Uniformen oppbevares på kleshenger, og må ikke brettes sammen og legges i skuff eller
hylle. Pass på at uniformshatten ikke legges i klem.
Etter bruk må man gå over uniformen og tørk bort/børst vekk eventuelle ”lette” flekker med
en fuktig klut. ”Luft” uniformen før den henges bort og påse at den ikke er fuktig før den
henges i skapet. Er uniformen flekkete, skitten, eller får vond lukt må den renses.
Våte regnfrakker og lue-/hattetrekk må tørkes før det brettes sammen og legges tilbake i
noteveska. Våte eller fuktige hansker må vaskes og tørkes før de legges tilbake i noteveska.
Blir uniformen skadet må man kontakte uniformsutvalget (f.eks. dersom en musikant
snubler og slår hull på buksen). Uniformsutvalget vurderer hvordan skaden skal repareres.
Skader på uniformen som skyldes uriktig bruk eller vedlikehold, kan korpset kreve erstatning
for. Likeledes dersom noe mangler når uniformen leveres inn.

9. Om bruk av uniform og annet konsertantrekk m.v.
Som hovedregel bruker korpset uniform ved spilleoppdrag.
I noen tilfeller avtales annet konsertantrekk for HK, vanligvis ”sort-sort”. F.eks. pen sort
skjorte/bluse/genser (uten trykk), pen sort bukse/skjørt. Bruker man sort skjørt bruker man
også sort strømpebukse. Sorte sokker og sko. Ikke utvasket bukse, for korte skjørt eller
nakne skuldre.
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Korpset har også en blå hettegenser og en ”korps t-skjorte” som blir benyttet ifm turer og
andre arrangementer. Genser og t-skjorte deles ut til de som ikke har dette fra før, eller har
vokst ut av sin, før sommerturen.

10.Uniformsutvalget 2018
Torill Høiby
Berit Kveldstad
Anette Schonhowd
Ingun Kristiansen

tlf. 974 07 856, torill.hoiby@yahoo.com
(leder utstyrsutvalg)
tlf. 993 59 308, berit.kveldstad@gmail.com
tlf. 924 00 929, anetteogjanp@vikenfiber.no
tlf. 412 21 073, ingun.kristiansen@gmail.com
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