Hovedkorpsets uniform:
Blå skrift : lånes av korpset








Rød skrift : skaffes privat

rød og blå hatt m/ lyre, krans og sølvbånd
rød uniformsjakke m/ Lillesandsmerke og norsk flagg
hvit skjorte m/ Lillesandsmerke
blått slips
blå uniformsbukse
hvite hansker (se info om hansker)
gjennomsiktig regnfrakk - utleveres ved behov - skal til vanlig
oppbevares av korpset







gjennomsiktig regntrekk til hatten - utleveres ved behov - skal til vanlig
oppbevares av korpset

helt sorte sokker
helt sorte, pussbare sko (se ang sko)
sort belte, om nødvendig
rød korpsgenser og rød korps t-skjorte m/ trykk brukes også ved mer
avslappende anledninger - da sammen med blå dongeribukse (privat)

Merk effektene (klærne) med navn så forbytting ikke skjer.
 Pass på at knapper og merker ikke løsner og faller av.
Dersom noe mistes (eks.: knapper, merker, medaljer); gi straks beskjed til uniformsansvarlig.
 Foreldre/foresatte har ansvar for at musikantene er nøye med antrekket.
 Foreldrene/foresatte må besørge vedlikehold av uniformen. Tapte effekter må erstattes.
 Etter siste spilling før sommerferien skal uniformen straks renses - evt før den leveres inn for bytting.
 Pass forøvrig på at uniformen er fri for flekker etter hver spilling. Eventuelle flekker må fjernes
umiddelbart

Behandling av uniformen :
- Uniformen skal, som instrumentet og annet rekvisita, tas godt vare på.
- Ved frakt skal uniformen alltid oppbevares i godt navnemerket dresspose.
- Ved lagring skal uniformen alltid oppbevares pent hengende.
- Ingen del av uniformen skal brukes privat - heller ikke genseren.
- Musikant / foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlige for alt som disponeres av korpsets
eiendeler.
- Uniformen (jakke og hatt) skal renses før innlevering.
- Er rensning ikke utført v/ levering, vil korpset besørge hele uniformen til rens og regning sendes
musikantens foresatte.
- Bukse, genser og t-skjorte vaskes rene 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.

HK-Hatten
Hatten skal, når ikke i bruk og ved frakt, oppbevares i en dertil egnet, stiv eske med lokk.

Buksene
Uniformsbukser er som regel for lange i bena til de fleste og må derfor ofte legges opp.
Retningslinjer for uniformsbukser:
- Buksene skal ha en pen lengde:
dvs : buksen legges opp etter slik musikanten kommer til å bære den – "sægging" tillates ikke.
- Buksene skal ikke være "høyvanns" – de skal ligge pent på skoen (sokker skal ikke synes
ved vanlig gange)
- Buksene må heller ikke være for lange – de skal ikke kunne tråkkes ned bak
- Når man legger opp bukser skal dette gjøres pent – og ikke synlig.
- Kanten brettes innover og nestes for hånd.
- Symaskin skal IKKE anvendes.
Dette besørges av den enkeltes foresatte.
Evt. belte

Medaljer

 Det er ikke alltid at buksene passer helt perfekt
i livet.
 Det er tillatt å bruke belte, men dette skal være
i en mørk (helst sort) og diskret farge

 Nye medaljer skal straks
festes på uniformen.

Trommiser bør ikke bruke belte, da det kan komme i konflikt
med bandolær og skape ubekvemmeligheter.

 Samtlige medaljer skal henge pent på
venstre side av jakken – derfor kneppes
også venstre del alltid over høyre.

Merker
- Manglende merker til uniformen fås ved henvendelse til uniformsansvarlig.
- Manglende merker besørges pent påsydd av den enkelte musikants foresatte.
- Merkene skal henge 6 cm nedenfor skuldersømmen.
- Lillesands-merket skal være på høyre arm på jakke og skjorte
- Norsk flagg skal være på venstre arm på jakke (flagget påsys med kortsiden fremover)
Stjerner
Aktive medlemmer får utdelt en stjerne pr. år, og disse skal sys på uniformen.
Stjernene festes i en svak bue midt mellom skuldersømmen og
Lillesand-merket, og settes på etter rekke-følgen vist på tegningen.
Sting skal ikke
synes, og sys på
med tråd lik
fargen på jakken.
Hansker






Se til at hanskene alltid er rene, hvite og fine før bruk.
Vaske dem rett etter bruk og oppbevar dem sammen med resten av
uniformen
Hanskene skal være hvite, ha 3 pyntesømmer på håndbaken og antiskli
i håndflaten
Det er et altfor stort svinn av hansker, så pass på dem og se til at de ikke forsvinner.

Hår

Hatt, lue og hansker

Langt hår skal samles i hestehale, flettes,
eller settes opp - under lue-/ hattekant.
Svart, diskret strikk brukes.

Hatt, lue og hansker brukes kun ved utendørsarrangement.
På klare innendørsarrangement, som Årsfest og Høstkonsert,
lar man slikt bli hjemme, så slipper man å rote bort effekter.
Er man i tvil - spør i forkant.

(17. mai kan diskret bånd i nasjonale farger brukes)

