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Uniformsreglementet i BSM 
 
Uniformen består av: 
1 Båtlue med dusk og emblem, blå 
1 Jakke med medaljeklaff (er), blå 
1 Bukse / skjørt, hvite 
1 Sløyfe  
1 Noteveske, hvit 
1 Regnfrakk (skal alltid ligge i noteveske) 
1 Regnhette (skal alltid ligge i noteveske) 

Følgende holdes av medlemmene: 
Gutter: sorte/svarte sokker 
Jenter: hvite knestrømper og hudfargede 
strømpebukser 
(hvite knestrømper fåes kjøpt på 
uniformsloftet til selvkost) 
Skjorter, hvite 
Alle: sko, sorte/svarte (ikke jogge-/tøysko) 

 
Når korpsets medlemmer bærer uniform, skal de være kledd i samsvar med gjeldende 
reglement.  
 
Jakken: skal jakken være gjenkneppet, så sant det ikke er gitt spesiell tillatelse til noe annet. 
Dette gjelder både innendørs og utendørs arrangementer. Kragen skal ikke brettes opp. 
Lommene skal ikke overlesses. 
Bukser / skjørt: Bukser og skjørt skal være rene og strøket. 
Skjorter: Langermet hvit skjorte er standard. Når det er varmt benyttes korpsets 
uniformsskjorte med kort erm påsydd merke/flagg (se forklaring med bilde side 3). 
Sløyfe: Det er ikke tillatt å ta av sløyfen (tips: legg alltid sløyfen i lomma på uniformsjakken 
så vet du hvor den er.) 
Lue: Utendørs skal luen alltid sitte på. Innendørs skal den tas av (tips: legg lua i innerlommen 
på uniformsjakken.) 
Sko: Rene og blank pussede sorte/svarte sko. 
Noteveske: Brukes kun utendørs og aldri inne. Husk regnfrakken skal alltid ligge i 
notevesken. 
 
Uniformen er korpsets eiendom. Uniformsleien er en del av kontingenten. Medlemmet er 
ansvarlig for uniformene. Ved tilsøling må medlemmet selv sørge for vask og rens, og selv 
bære kostnadene. Ved større skader hvor det er tvil om skyldspørsmålet, skal dette avgjøres 
av korpsets styre. 
 
Ved bytte/ innlevering skal skjørt/bukse være nyvasket og presset, jakke og lue renset. 
Renselapp skal sitte i. Kostnadene bæres av medlemmet. Korpsnålen skal sitte på venstre 
jakkeslag og innleveres hvis medlemmet slutter før de har vært med i 2 år. 
 
Privat bruk av uniformen er ikke tillatt. Mistede eller ikke tilbakeleverte 
uniformseffekter må erstattes.   

Vedlikehold: 
Jakke og lue: Renses 
Skjørt/bukse: Ikke renses, men vaskes på finvask 30°C eller 40°C. Vask på 30°C medfører at 
plaggene varer lenger. Bukse / skjørt må ikke henge i direkte sollys- de blir gule. 
Vesken: Tørkes med våt klut. 
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Plassering av medaljer og stjerner på uniformen 

 
Korpsets medlemsnål: Skal festes alene på venstre jakkeslag. 
Medaljeklaffer: Festes til uniformsjakken ved hjelp av knappen på 

skulderklaffen og festes ytterligere ved et par sting 
under ermet og eventuelt under kragen. Første 
medaljeklaff festes på venstre side. Neste medaljeklaff 
festes tilsvarende på høyre side. Medaljeklaffer skal 
benyttes, da det skåner jakken for medaljeslitasje. 
Det er lurt å sy fast medaljene på klaffen (eller feste 
med sikkerhetsnål).  

Korpsets årsmedaljer: Festes på venstre medaljeklaff, se illustrasjon. Gull - 
sølv - bronse. Bronse nærmest armhulen. Når 
musikanten får årsmedaljer flyttes evt. andre medaljer 
nedover så årsmedaljene er rett under stjernene. 

Stjernene: Festes i pyramide, 4 nede, 3 –2-1 over, jfr. Illustrasjon 
Andre medaljer: Festes der det passer, små suvenir merker kan festes på 

høyre jakkeslag. 
 

Bytte av uniformer 
 
Uniformer kan byttes på uniformsloftet i B -bygningen på Bekkelaget skole. Følg med på 
«Hva Skjer» og nettsiden. Der annonseres når uniformsloftet er åpent. 
Nye musikanter får uniform i februar - mars.  
 
Husk at uniformene er dyre, så ta godt vare på den. Bruk navnebånd og merk alt. 
Uniformsvesken kan merkes med å lime frysetape på navn på innsiden av lokket. 
Det er fort gjort å glemme noe, men ikke lett finne tilbake til riktig eier hvis det ikke er 
navn på det.  
 
Hilsen 
Uniformskomiteen 
Bekkelaget Skoles Musikkorps 
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Sølv Gull 

Korps-
nål 
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Tillegg: Kortermede skjorter 
 
Til sommerbruk (når det er svært varmt) har vi kortermede 
skjorter med påsydde merker og flagg. Skjortene leveres fra 
uniformsloftet etter behov. 
 
Merke og flagg syr man på selv. Disse fester man på venstre 
erme. Bruk uniformsjakken å måle etter. Korpsmerket sys på 
med samme avstand fra toppen som på uniformen. Flagget sys 
på 2 cm nedenfor merket, midtstilt. 
 
Spørsmål – kontakt uniformskomitéen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 14. mai 2017 


