
 

Beslutad av styrelsen 2019-03-19 
 

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.  
(Se hemsidan.) 
 
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”. (Se hemsidan) 
 
STRUMPOR  

Strumporna är svarta och ska ha långt skaft.  
 
SKOR  

Skorna är enbart svarta med snörning och ska vara putsbara.  
 

  

   
 

 

 
 

EJ OK OK 
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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.  
 
NOTVÄSKA  

Nätväskan är svart och bärs på vänster axel med vätskan på höger höft. Inga 
klistermärken eller dylikt får sättas på vätskan, 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 köpes från 
musikkåren och får bäras till uniformen om inte ansvarig ledare säger annat. 

Egna slipade solglasögon är tillåtna. Det är ej tillåtet att till uniform bära andra 
kläder synligt.  

Vattenflaska ska alltid vara med i notväskan. Långt hår ska vara uppsatt vid 
konsert. Vid marsch ska håret vara uppsatt i en knut i nacken.  
 

UTLÅNING AV UNIFORM  

Ungdomsmusikkåren lånar ut: Kavaj, basker, slips, byxor, vindjacka och 

notväska. Genom Ungdomsmusikkåren får man: 1 st. skjorta. Vid behov kan 

ytterligare skjortor med musikkårens emblem köpas genom musikkåren till en 

kostnad av 150 kr (begagnad 50 kr). 

 
EGET ANSVAR  

Musikanter köper själv svarta putsbara skor och svarta hela strumpor. 

Musikanter ansvarar för att uniformen inklusive skor stämmer med ovanstående 

reglemente och att uniformen är hel, ren och välpressad. Uniformen får endast 

används i samband med Ungdomsmusikkårens framträdanden. 

Kontakta alltid Uniformskommittén i god tid innan nästa framträdande om din 

uniform behöver justeras/bytas ut.  

Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan http://mumk.nu/. 

DEPOSITIONSAVGIFT 

Depositionsavgift om 600 kr återbetalas i sin helhet när uniform återlämnas hel 

och ren. Kavaj kemtvättas innan återlämning. Avdrag sker på depositionsavgift 

upp till 600 kr om återlämnad uniform är smutsig eller trasig. Avdraget 

motsvarar kostnad för kemtvätt/sömmerska. Om uniform inte går att återställa 

till gott skick eller inte återlämnas kommer ekonomisk ersättning att utkrävas 

för inköp av ny uniform. 

A-kemtvätten ger 10% rabatt till musikkårens medlemmar.  
Depositionsavgiften på 600 kr betalas in till musikkåren via Swish (1234 

763 553) eller bankgiro (5976-2393). Märk med barnets namn + uniform. 
 

http://mumk.nu/
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 MJÖLBY UNGDOMSMUSIKKÅR 

UNIFORMSREGLEMENTE 

DRILL 

UNIFORMEN BESTÅR AV  

Långärmad t-shirt, kortärmad t-shirt (grupp 4), collegetröja (grupp 4), väst 

(grupp 1-3), kjol/byxa, vindjacka, strumpor, och skor. 

 

LÅNGÄRMAD T-SHIRT 

Långärmad t-shirt är vit, bärs under väst, istoppad i kjol eller byxa. Grupp 1-3 

har Ungdomsmusikkårens emblem på vänster sida. 

 

KORTÄRMAD T-SHIRT 

Kortärmad t-shirt är marinblå med Ungdomsmusikkårens emblem på vänster 

sida, bärs över långärmad vit t-shirt. 

 

COLLEGETRÖJA 

Collegetröja är marinblå med Ungdomsmusikkårens emblem på vänster sida. 

Används vid dålig väderlek. Ansvarig ledare avgör när tröjan ska användas. 

 

VÄST 

Väst är marinblå med Ungdomsmusikkårens emblem på vänster sida. 

 

KJOL/BYXA 

Kjol är vit, ska sitta i midjan. 

Byxa är vit av chinosmodell. 

 

VINDJACKA 

Vindjacka är marinblå med Ungdomsmusikkårens emblem på vänster sida.  

Ta med jackan vid framträdanden eller annan verksamhet i Ungdomsmusikårens 

regi. Ansvarig ledare avgör när jackan ska användas. 

 

STRUMPOR 

Strumpor är vita, ankelmodell.  

 

SKOR 

Skor är vita utan märken, promenadsko av skinn eller skinnimitation. Används 

enbart till uniformen.  

          
         OK                              EJ OK             
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MÄRKEN  

På väst och kortärmad t-shirt får märken, som erhållits av Ungdomsmusikkåren 

eller som tilldelats vid resa eller besök, bäras. Märken, som anknyter till 

musikkårens verksamhet, får bäras efter godkännande av ansvarig ledare. 

 

ÖVRIGT 

Långt hår ska vara uppsatt med vit, svart eller marinblå hårsnodd. 

Det är inte tillåtet att bära andra kläder synligt tillsammans med uniform. Vid 

kall väderlek kan underställströja användas. Hudfärgade strumpbyxor kan 

användas till kjol. Vid kall väderlek kan dubbla par strumpbyxor alternativt vita 

leggings användas. Använd vita underkläder utan mönster eller färgade sömmar. 

 

UTLÅNING AV UNIFORM 

Ungdomsmusikkåren lånar ut långärmad t-shirt, kortärmad t-shirt (grupp 4), 

collegetröja (grupp 4), väst (grupp 1-3), kjol/byxa och vindjacka mot 600 kr i 

depositionsavgift. För grupp 1-3 ingår den första långärmade t-shirten och ska 

lämnas tillbaka när den inte längre används. Vid behov kan ny långärmad t-shirt 

köpas av Uniformskommittén till en kostnad av 150 kr. 

EGET ANSVAR 

Drillare köper själv strumpor, skor, underkläder och strumpbyxor/leggings. 

Grupp 1-3 kan vid behov köpa extra långärmad t-shirt via Uniformskommittén 

till en kostnad av 150 kr.  

Drillare ansvarar för att uniformen inklusive skor endast används i samband med 

Ungdomsmusikkårens framträdanden och att uniformen är hel, ren och 

välpressad. Kontakta alltid Uniformskommittén om uniform behöver 

justeras/bytas ut. 

DEPOSITIONSAVGIFT 

Depositionsavgift om 600 kr återbetalas i sin helhet när uniform återlämnas hel 

och ren. Väst kemtvättas innan återlämning. Avdrag sker på depositionsavgift 

upp till 600 kr om återlämnad uniform är smutsig eller trasig. Avdraget 

motsvarar kostnad för kemtvätt/sömmerska. Om uniform inte går att återställa 

till gott skick eller inte återlämnas kommer ekonomisk ersättning att utkrävas 

för inköp av ny uniform. 


