UNIFORMER
Gratulerer med den fine uniformen du har fått utdelt! Husk at uniformen kun er til låns og at det er
musikanten og foresattes ansvar å ta vare på den og å sørge for at den blir brukt riktig. Nedenfor finner
du informasjon om bruk og vedlikehold av uniformen.

ASPIRANTER
Får utdelt:
 T-skjorte (blir delt ut senere)
 Collegegenser med emblem,
flagg og sort bånd for stjerner
 Fleecejakke
 Hvit veske med regnfrakk i
Må selv skaffe:
 Hvit skjorte
 Sort bukse og sokker eller
sort skjørt og strømpebukse
 Sorte sko

JUNIORER
Får utdelt:
 Lue med messinglyre
 Hvit skjorte
 Sort sløyfe
 T-skjorte (blir delt ut senere)
 Collegegenser med emblem,
flagg og sort bånd for stjerner
 Fleecejakke
 Hvit veske med regnfrakk i
Må selv skaffe:
 Sort bukse og sokker eller
sort skjørt og strømpebukse
 Sorte sko

HOVEDKORPS
Får utdelt:
 Lue med messinglyre og krans
 Skjorte med emblem og flagg
 Sløyfe
 Uniformsjakke med emblem, flagg
og bånd for stjerner
 Uniformsbukse/-skjørt
 T-skjorte (blir delt ut senere)
 Fleecejakke
 Hvit veske med regnfrakk i
 Collegegenser skal leveres tilbake
Må selv skaffe:
 Sorte sokker/strømpebukse
 Sorte sko

LYRE OG KRANS PÅ LUE
Lyren festes på venstre side ca. 2 cm under det gule båndet og ca. 5 cm fra
sømmen foran. Hovedkorpset har også en krans som festes rundt lyren
nedenfra.
STJERNER
Stjernene alle får for hvert år de er med i korpset, skal sys på med sort tråd på
sort bånd på collegegenser og jakke, slik at det blir plass til 5 stjerner. Båndet
skal sys på med sort tråd på kanten av lommen på venstre side av jakken og på
venstre side på brystet av genseren, ca. 12 cm fra skuldersømmen. Når båndet
blir fullt av stjerner, sys det på et likt under det første.
EMBLEM OG FLAGG
Bestum-emblem og flagg sys på midt på venstre overarm på skjorte,
collegegenser og jakke. Emblemet sys på ca 3 cm fra toppen av ermet og flagget
2 cm under.
MEDALJER OG PINS
Festes under stjernene på collegegenseren. På uniformsjakken er det kun
fortjenestemedaljer, som deles ut etter 3, 5, 7 og 10 år i korpset, som skal festes
på rekke under stjernene.
VESKE OG REGNFRAKK
Vesken skal henge diagonalt fra venstre skulder, og alltid ha regnfrakken i.
VEDLIKEHOLD OG TILBAKELEVING
Hvis bukse eller skjørt må legges opp, skal dette gjøres for hånd, med sort tråd
på innsiden av plagget slik at tråden ikke synes. Ikke klipp av stoffet! T-skjorte,
hvit skjorte, collegegenser og fleecejakke kan vaskes skånsomt i vaskemaskin,
men bukse, skjørt, jakke og lue må renses hvis de blir skitne.
Uniformen skal alltid være vasket og renset når den leveres tilbake.

