Aspirantkorpsets uniform:
Blå skrift : lånes av korpset
Rød skrift : skaffes privat

* rød båtlue m/ lyre, krans, hvit dusk og 1 stjerne
* rød korpsgenser m/trykk
* gjennomsiktig regnfrakk
- utleveres ved behov - skal til vanlig oppbevares av korpset

* (litt) mørk blå dongeribukse
* helt sorte sokker
* helt sorte, pussbare sko
* sort belte, om nødvendig

("vanlig" dongeri-blåfarge)

rød korpsgenser og rød korps t-skjorte m/trykk brukes
også ved mer avslappede anledninger
– sammen med blå dongeribukse (privat)

Behandling av uniformen :
- Uniformen skal, som instrumentet og annet rekvisita, tas godt vare på.
- Ingen del av uniformen skal brukes privat - verken genseren eller capsen.
- Musikant / foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlige for alt som disponeres
av korpsets eiendeler.
- Genseren og evt t-skjorte vaskes rene før innlevering.
- Lue renses før innlevering.

Sko
 Skoene skal være helt sorte - også sålen.
 De må henge godt på bena, men trenger ikke å være av dyreste sort - det finnes
mange fine og gode marsjsko hos billigbutikker.
 Skoene skal være pussbare - ikke joggesko, semsket e.a.
 Bruk alltid helt sorte sokker til uniformen!
 Husk å "gå inn" nye sko i god tid før de skal brukes.
Har man sko man er i tvil om er godkjente, tas disse med korpsleder / dirigent for visning

Bukse
Buksa må være dongeri og ha "vanlig"-mørk-blå-dongeri-farge (så nærme uniformsbuksefargen som mulig).
Den må være pent brukt og ikke slitt.

Evt. belte
Det er tillatt å bruke belte, men dette skal være i en
mørk (helst sort) og diskret farge
Trommiser bør ikke bruke belte, da det kan komme i konflikt
med bandolær og skape ubekvemmeligheter

Hår
Langt hår skal samles i hestehale, flettes, eller
settes opp - under lue-/ hattekant. Svart, diskret
strikk brukes.
(17. mai kan diskret bånd i nasjonale farger brukes)

Medaljer


Evt nye medaljer festes straks på uniformen.



Samtlige medaljer skal henge pent på venstre side på genseren
(likt som RK og HK)

