April: Hovedkorps, rekrutter og aspiranter

INFORMASJON FRA UNIFORMKOMITEEN

UTDELING AV UNIFORMER OG SØLVSTJERNER
Torsdag 27. april deler vi ut uniformer til REKRUTTER OG ASPIRANTER.
Aspiranter fra kl. 17.00 – 18.00:
Dere får til utlån rød korpsgenser, noteveske og båtlue med regntrekk. En sølvstjerne deles ut, som
dere skal sy på båtlua.
Regnfrakk må kjøpes og knestrømper til jentene må kjøpes, dersom dere skal bruke skjørt.
Rekrutter fra kl. 18.00 – 19.00:
Dere får til utlån jakke, bukse/skjørt, slips og hatt med regntrekk. Hvit skjorte, regnfrakk (dersom den
forrige er forliten) og hvite knestrømper må kjøpes.
Obs! Husk å vaske og ta med den røde korpsgenseren, samt båtlua med regntrekk. Båtlue leveres til
kjemisk rens. Husk å sprette av sølvstjernene før rens. De skal sys på jakkeermet, sammen med en ny
stjerne dere får utdelt.

Skjorte skal ha Ammerudmerke og flagg. Dette må dere sy på (monteringsanvisning
på nettsiden). Helt nye gensere og jakker skal også ha slike merker.
Torsdag 4. mai bytter vi uniformer for HOVEDKORPSMUSIKANTER.
Fra kl. 17.00 – 18.00:
Hovedkorpsmedlemmer som skal bytte noe, må huske å rense det som skal leveres. Obs! Jakker må
sendes til renseri for kjemisk rens, bukser/skjørt kan vaskes på 40 grader. Husk å sprette av
sølvstjernene før rens av jakke. De skal sys på jakkeermet, sammen med en ny stjerne dere får utdelt.
Det leveres ikke ut nye effekter før gamle leveres inn. Derfor er det viktig at dere allerede nå sjekker
om dere har behov for å bytte!
Alle hovedkorpsmusikanter får utdelt ny sølvstjerne som skal sys på jakkeermet før 17. mai.

De som bruker bukser skal alltid ha sorte ensfargede strømper.
Jenter som bruker skjørt skal ha solbrune strømpebukser og hvite knestrømper.
Priser:
Knestrømpene er 60,- for en pakke med to par.
Regnfrakk koster 145,Skjorter koster 220,Betaling via Vipps eller kontanter.
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Sko – tips og råd:
Til uniformen skal det alltid brukes helt sorte lave sko med sorte såler. Velg sko som er gode å gå i.
Husk at musikantene skal marsjere langt på 17. mai. Ballerinasko og helt flate tøysko med tynn såle,
er ikke egnet. Her er noen eksempler på skotyper som passer til uniform:

Noen sportsbutikker har helt sorte fritidssko som kan være egnet.
Her er eksempel på sko som ikke skal brukes til uniform:

Vi oppfordrer alle som har sorte sko som musikantene har vokst fra, og som ikke
utslitt, med
til å bidra
med ånoe
lageeren
byttepool. Ta de med på øvelsen den 27.4. så
Taerkontakt
oss dersom
uklart!
kan kanskje noen andre få nytte av gode sko! (Gjenbruk er et godt miljøtiltak J ).

Hilsen oss i uniformskomiteen
Nina Carlsson
Eline Krøger
Eldbjørg M. Brekke
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