Drillens uniformer:
AK-drillens uniform:
Blå skrift : lånes av korpset










Rød skrift : skaffes privat

rød korpsgenser m/trykk
hvitt uniformsskjørt
rød korps-t-skjorte
hvite sko/sandaler
hvite knestrømper
gjennomsiktig regnfrakk - utleveres ved behov - skal til vanlig oppbevares av
korpset

nylonstrømpebukse type "sun" (spør drillansvarlig dersom tvil)

RK-drillens uniform:
Blå skrift : lånes av korpset







Rød skrift : skaffes privat

hvit uniformsjakke m/knapper, merker
hvitt uniformsskjørt
rød korps-t-skjorte
hvite støvletter
gjennomsiktig regnfrakk - utleveres ved behov - skal til vanlig oppbevares av
korpset

 nylonstrømpebukse type "sun" (spør drillansvarlig dersom tvil)
 rød korpsgenser m/trykk til bruk ved mer avslappede anledninger
– da sammen med blå dongeribukse (privat)

HK-drillens uniform
Blå skrift : lånes av korpset








Rød skrift : skaffes privat

hvit skai-hatt m/lyre, krans og hvit fjærdusk
rød uniformsjakke m/knapper, merker
hvit singlet under jakka
blått uniformsskjørt med 2 røde striper
hvite støvletter
gjennomsiktig regnfrakk - utleveres ved behov - skal til vanlig oppbevares
av korpset

 nylonstrømpebukse type "sun" (spør drillansvarlig dersom tvil)
 rød korpsgenser og rød korpt-skjorte m/trykk til bruk ved mer avslappede
anledninger
– da sammen med blå dongeribukse (privat)

Merk 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/ødelagte effekter må erstattes.
 Etter siste drilling 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 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.
- Driller / foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlige for alt som disponeres av korpsets eiendeler.
- Uniformen skal renses før innlevering.
- Er rensning ikke utført v/ levering, vil korpset besørge hele uniformen til rens og regning sendes
musikantens foresatte.
- Genser og t-skjorte vaskes rene før innlevering.

Hatt
Hatten skal, når ikke i bruk og ved frakt, oppbevares i en dertil egnet, stiv eske med lokk.
Hår
RK og AK: Langt hår skal samles i to fletter med røde sløyfer
HK: Langt hår skal samles i en flette med nøytralfarget strikk

Støvletter
Drillstøvletter pusses med hvit skokrem

Ingen smykker
Medaljer
 Nye medaljer skal straks festes på uniformen.
 HKdrill: Medaljene henges på venstre side på jakken – lik musikantene i HK
 RKdrill: Medaljene henges midt på brystet på jakken
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
- Norsk flagg skal være på venstre arm på jakke (flagget påsys med kortsiden fremover)
Stjerner
Aktive medlemmer får utdelt en stjerne pr. år (fra og med 2. medlemsår), og disse skal sys på
uniformen.
Stjernene festes i en svak bue midt mellom skuldersømmen og
Lillesand-merket, og settes på etter rekkefølgen vist på tegningen.
Sting skal ikke synes, og stjernene sys på med tråd i jakkens farge.

