MJÖLBY UNGDOMSMUSIKKÅR
UNIFORMSREGLEMENTE
MUSIKANTER

UNIFORMEN BESTÅR AV
Kavaj, basker, byxor, skjorta, slips, vindjacka, strumpor, skor och notväska.

KAVAJ
Kavajen är mörkblå med silvermatta lyrknappar och en slät vit V-formad rand på
ärmens nedre del. I V-formen sitter det en lyra mitt på ärmens utsida. På
vänster bröst sitter Ungdomsmusikkårens tygemblem. Blåa axelklaffar med en
tunn vit kant och en silvermatt lyrknapp är placerad mitt på ärmen, från ärmens
söm och inåt. En vit snodd ska hänga från vänster axelklaff under vänster ärm.

BASKER
Baskern är svart och har en silverfärgad lyra som är fäst med en nål. Baskern
placeras så att lyran sitter över vänster öga. Baskern är stukad åt höger.

BYXA
Byxan är svart.

SKJORTA
Skjortan är vit kortärmad med axelklaffar. Den har en bröstficka på vänster sida
där Ungdomsmusikkårens emblem är tryckt.

SLIPS
Slipsen är ljusblå och ska vara väl knuten. Slipsen skall vara knuten som ”Full
Windsor”.

STRUMPOR
Strumporna är svarta och ska ha långt skaft. Sk kortstrumpor är EJ tillåtet.

SKOR
Skorna är svarta och ska vara putsbara. Inte tygskor.

VINDJACKA
Vindjackan är blå och ska bäras vid dåligt eller kallt väder, vilket avgörs av
ansvarig ledare. Vindjackan ska medtas vid framträdanden och annan
verksamhet i Ungdomsmusikkårens regi.
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NOTVÄSKA
Notväskan är svart och bärs på vänster axel med väskan på höger höft. Inga
klistermärken eller dylikt får sättas på väskan, förutom föreningsmärkning och
namn som placeras under locket.

MÄRKEN OCH UTMÄRKELSER
På kavajen får bäras utmärkelser som erhållits av Ungdomsmusikkåren eller som
tilldelats vid resa eller besök. Dessutom får märken och utmärkelser som
anknyter till musikkårens verksamhet bäras efter godkännande.

ÖVRIGT
Vid varm väderlek kan ansvarig ledare bestämma att kavajen ej ska användas.
Vid långt hår ska detta vara uppsatt med svart snodd.
Solglasögon får bäras till uniformen om inte ansvarig ledare säger annat.
Det är ej tillåtet att till uniform bära andra kläder synligt.
Vattenflaska ska alltid vara med i notväskan.

UTLÅNING AV UNIFORM
Ungdomsmusikkåren lånar ut: Kavaj, basker, slips, byxor, vindjacka och
notväska.
Genom Ungdomsmusikkåren får man: 1 st skjorta.
Vid återlämning av lånade klädespersedlar ska dessa vara kemtvättade.
Vid lån uttas en depositionsavgift som återbetalas då lånade persedlar
återlämnas i gott skick.
För ej återlämnade eller förstörda persedlar utkrävs ekonomisk ersättning.

SJÄLV STÅR MAN FÖR
Ytterligare skjorta/or med musikkårens emblem (som köpes genom musikkåren),
svarta putsbara skor och svarta strumpor.

ALLMÄNT
Om eventuella ändringar behöver göras på uniformen, ska alltid
Uniformskommittén kontaktas.
DET ÄR VARJE MUSIKANTS SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT UNIFORMEN STÄMMER
MED OVANSTÅENDE REGLEMENTE. DESSUTOM SKA VARJE MUSIKANT SE TILL
ATT UNIFORMEN ÄR HEL, REN OCH VÄLPRESSAD.
UNIFORMEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS I SAMBAND MED MJÖLBY
UNGDOMSMUSIKKÅRS VERKSAMHET.
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MJÖLBY UNGDOMSMUSIKKÅR
UNIFORMSREGLEMENTE
DRILLARE

UNIFORMEN BESTÅR AV
Marinblå väst, vit långärmad T-shirt, vit kjol, marinblå kortärmad T-shirt,
strumpor, skor och marinblåjacka.

VÄST
Västen är marinblå med Ungdomsmusikkårens emblem på vänster sida.

VIT LÅNGÄRMAD T-SHIRT
Den vita långärmade T-shirten bärs under västen eller under den marinblå
kortärmade T-shirten.

KJOL
Kjolen är vit och ska sitta i midjan.

STRUMPOR
Vit ankelsocka till kjolen.

MARINBLÅ KORTÄRMAD T-SHIRT
Ska bäras över den vita långärmade T-shirten eller enbart tillsammans med
kjolen. T-shirten ska vara istoppad i kjolen.

SKOR
Skorna ska vara vita.

JACKAN
Jackan är blå och ska bäras vid dåligt eller kallt väder, vilket avgörs av ansvarig
ledare. Jackan ska medtas vid framträdanden och annan verksamhet i
Ungdomsmusikkårens regi.

MÄRKEN OCH UTMÄRKELSER
På västen/T-shirten får bäras utmärkelser som erhållits av Ungdomsmusikkåren
eller som tilldelats vid resa eller besök. Dessutom får märken och utmärkelser
som anknyter till musikkårens verksamhet bäras efter godkännande.

ÖVRIGT
Håret ska vara uppsatt med svart eller vit snodd.
Det är ej tillåtet att till uniform bära andra kläder synligt.
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UTLÅNING AV UNIFORM
Ungdomsmusikkåren lånar ut: Väst, kjol, kortärmad T-shirt och jacka.
Genom Ungdomsmusikkåren får man: Första långärmade T-shirten.
Vid återlämning av lånade persedlar ska dessa vara tvättade.
Vid lån uttas en depositionsavgift som återbetalas då lånade persedlar
återlämnas i gott skick.
För ej återlämnade eller förstörda persedlar utkrävs ekonomisk ersättning.

SJÄLV STÅR MAN FÖR
Vita skor och vita strumpor.

ALLMÄNT
Om eventuella ändringar behöver göras på uniformen, ska alltid
Uniformskommittén kontaktas.
DET ÄR VARJE DRILLARES SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT UNIFORMEN STÄMMER
MED OVANSTÅENDE REGLEMENTE. DESSUTOM SKA VARJE DRILLARE SE TILL
ATT UNIFORMEN ÄR HEL, REN OCH VÄLPRESSAD.
UNIFORMEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS I SAMBAND MED MJÖLBY
UNGDOMSMUSIKKÅRS VERKSAMHET.
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