
8.3 Uniformsbestemmelser i Tjøme Skolemusikk   
 
Paradeuniform skal benyttes såfremt ikke annen beskjed er meddelt korpset før 
arrangementer. Når musikantene stiller i uniform og opptrer i samlet flokk forventes 
det at uniformen bæres korrekt. 
           
Paradeuniform i hoved- og juniorkorpset består av bukse, jakke, hvit skjorte med rødt slips 
som alltid bæres utenpå skjorte, sorte sokker og sorte sko. Utendørs benyttes hvite hansker og 
hatt.  
 
For aspiranter gjelder bukse, hvit skjorte og collegegenser med skolemusikkens emblem, 
sorte sokker og sorte sko. Til utendørs bruk benyttes hvite hansker og båtlue. 
 
”Sommeruniform”. Ved spilling ute kan temperatur medføre at uniformsjakke og hansker 
utelates. Avgjørelse om dette tas av korpsets dirigent og korpsleder eller dennes stedfortreder. 
 
Blå Collegegenser / T-skjorter med Tjøme Skolemusikk emblem.  
Disse benyttes som uniformering ved lettere arrangementer. Da brukes heller ikke 
uniformsbukse eller uniformssko, tilbehør vil være valgfritt. Gjelder  også tamburmajor.  
Ved enkelte anledninger kan det være aktuelt å benytte college-genser og uniformsbukse 
sammen, da er det nødvendig med sorte sko og sorte sokker. 
 
Tamburmajor benytter samme uniform som resten av korpset.  
 
Solbriller er tillatt brukt til alle uniformstyper. 
 
Regnfrakk blir delt ut ved behov og oppbevares av korpset. 
 
Rengjøring. Jakke og lue må renses, bukser kan vaskes på finvask i maskinen. Ved 
innlevering av uniformen skal buksens fall sprettes ned, både jakke, bukse og hatt/lue skal 
renses. 
 
Emblemer, medaljer o.a. 
Plassering av emblem og flagg på skjorte og jakke: 
 

• Emblem på høyre erme, 4 cm fra skuldersøm 
 

• Flagg på venstre erme, 8cm fra skuldersøm 
 

• Medaljer henges på venstre bryst. Skolemusikkens 3 og 5 års hederstegn og 
”gullknappen” på venstre jakkeslag. Snora henges på venstre arm og festes i 
lommeknappen. Det er vanlig å bære stevne/festivalmedaljen på venstre jakkeslag 
under stevnet/festivalen, deretter henges den på brystet. 

 
HUSK: skaff deg gode marsjsko en god stund før utesesongen begynner.  
Et godt tips her er sko med snøring, disse kan etter hvert tilpasses mer eller mindre hovne og  
slitne marsjbein. 
 
Se etter at  alt dere trenger er på plass, og gi beskjed i god tid når det er behov for endringer 
og/eller fornyelser. Ta kontakt med uniformsansvarlig. 

Uniformen og instrumentet er verdifulle, og må behandles pent. 


