
 
Stjerner 
Årsmedaljer blir utdelt på årsfest ved bl.a. 3., 5. og 7. medlemsår. Dette 
kan bli lang tid å vente og derfor har vi års-stjerner.  
Aktive medlemmer får, etter utlevert uniform, utdelt en stjerne pr. år, og 
disse skal straks sys på uniformen. 

Stjernene festes i en svak bue midt  
mellom skuldersømmen og  
Lillesand-merket, og settes på etter  
rekkefølgen vist på tegningen. 

                   
                 RK1 fester sin stjerne 
                 på lua, på motsatt side 

                                             av lyre og krans, med 
                                             lik avstand til dusk. Stjernene  sys pent 
                                             på langs, og rett under, den hvite kanten. 
                                             Sting skal ikke synes. 
                                                

Medaljer 
Medaljer skal henge fint på uniformens venstre 
side. Jakken kneppes alltid med venstre over 
høyre. Dette for å gjøre plass til mange medaljer 
(etter hvert).  

 
 

 
Har du spørsmål ;     

spør dirigent, korpsleder eller uniformsansvarlig! 
…eller enda bedre; sjekk på hjemmesiden 

www.lillesand-skolekorps.com  

 
Hvordan skal man opptre i uniform 

Uniform - som betyr ensartet - forplikter den som 
bærer den, enten vedkommende opptrer alene eller i 
samlet korps. Korpsets formann, ledere og instruktører 
har rett og plikt til å påse at korpsets medlemmer bærer 
uniformen på en slik måte at han/hun er en verdig 
representant for sitt korps, sitt hjemsted og organisasjon.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hvilke deler består ”full uniform” av : 
 rød båtlue m/lyre, krans og hvit dusk – Rekruttkorps (RK) 
 rød (og blå) hatt m/lyre og krans – Hovedkorps (HK) 
 rød uniformsjakke m/knapper, snor, merker – (HK) 
 rød uniformsjakke m/knapper, snor, merker – (RK2) 
 rød korpsgenser m/trykk (RK1) 
 hvit skjorte m/merke  
 blå sløyfe – (RK) 
 blått slips – (HK)  
 hvite hansker 
 blå uniformsbukse 
 gjennomsiktig regnfrakk  
 helt sorte sokker u/ 

mønster (skaff selv) 

 helt sorte, pussbare sko u/ mønster  
        (skaff selv) 

 sort/mørkeblått belte (skaff selv) 
Ved spilling innendørs brukes ikke hatt/lue og hansker.  
 

Ved mer uoffisielle anledninger : 
 rød korpsgenser m/trykk – brukes sammen med blå dongeribukse 

(privat) – resten private klær (også drill) 
 rød korps t-skjorte m/trykk til bruk som ovennevnte punkt 
 

 Merk uniformsdelene med navn så forbytting ikke skjer. 

 Pass på at knapper og merker ikke løsner og faller av.  

 Hvis noe mistes (eks.: knapper, merker, medaljer); gi straks 
beskjed til korpsleder/uniformsansvarlig. 
 

BEHANDLING AV UNIFORMEN 
 Ved frakt skal uniformen alltid oppbevares i godt navnemerket 

dresspose. 
 Ved lagring skal uniformen alltid oppbevares hengende. 
 Uniformen skal, som instrumentet og annet rekvisita, tas godt vare på 
 Ingen del av uniformen brukes privat – heller ikke genser / t-skjorte 

    Musikant/foreldre kan bli gjort økonomisk ansvarlige for alt som 
disponeres av korpsets eiendommer 

 Ved bytte utleveres det ikke nytt før korpset (uniformsansvarlig) har 
mottatt gammelt 

 Uniformen (jakke og hatt/lue) skal renses før innlevering  
 Hvis rensing ikke er utført av musikant/foreldre, vil korpset besørge  

  hele uniformen til rens og regning sendes musikant/foreldre  
 Bukse og genser vaskes rene før innlevering 

 

 
 
Buksene 
Uniformsbukser er som regel for lange i bena til de fleste og må derfor ofte 
legges opp. Dette besørges av den enkeltes foreldre.  
 

Retningslinjer for uniformsbukser: 
 Buksene skal ha en pen lengde: dvs at buksen legges opp etter slik 

musikanten kommer til å bære den – "sægging" tillates dog ikke. 
 Buksene skal ikke være "høyvanns" – de skal ligge pent nede 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. 

 

Hatten 
Hovedkorpsets hatt skal, når ikke i bruk, oppbevares i plast i eske – i lukket 
skap - og ved frakt, oppbevares i en dertil egnet, stiv eske med lokk. 
 

Belte 
Det er ikke alltid at buksene passer helt perfekt i livet. Det oppfordres til å 
bruke belte, men dette skal være i en mørk og diskret farge. 
 

Sko      
Skoene skal være HELT sorte – også under sålen, de skal 
være pussbare, ha tykk, god såle og de skal henge godt  
på bena. eks bilde.  
Har man sko som man er i tvil om er godkjente, tas 
disse med til korpsleder/dirigent for visning.   
 

Merker  
Manglende merker til uniformen fåes ved henvendelse til uniformsansvarlig 
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 jakkearm (flagget påsys med kortsiden 
fremover) 
 

Ut- og innlevering  
Ut- og innlevering av uniform skjer kun via uniformsansvarlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer om uniform og annen aktuell info på hjemmesiden: 

www.lillesand-skolekorps.com 

 


