
 
 
Drumcorps uniformer har bekostats av Helsingborgs stad och skall hålla i många år. Det är 
därför viktigt att vi är rädda om dem. De ”nya” uniformerna är från 2012 och ersatte uniformer som 
använts i nästan 40 år. 
  
En musikantuniform består av byxor, jacka med cape, vita skor, basker med märke och vita 
handskar. Om uniformen (inkl skor) kommer bort eller blir förstörd är vårdnadshavare eller 
myndig orkestermedlem ersättningsskyldig. En uniformsbyxa kostar (april -17) ca 2100 kr, jacka 
ca 4100 kr, cape ca 1100 kr och skorna ca 500:-. Därtill tillkommer ev frakt. Detta framgår av 
avtalet ni undertecknade vid uniformsutlämningen.  
 
Uniformen (ej baskern!) ska kemtvättas. Tyget tål vatten men detaljerna (t ex revären) gör det inte. 
Små fläckar kan tas bort med fuktig trasa. Baskern tål inte kemtvätt pga konstlädret som då 
smälter. Byxorna ska läggas ner till orginallängd innan kemtvätt! 
 
När uniformen återlämnas skall den vara ren och kemtvättad (kvitto ska kunna visas). Här nedan 
följer några ställen dit man kan lämna sin uniform för kemtvätt. Pris hel uniform ca 300 kr (nov -18). 

 
Tvättservice, Kopparmöllegatan 4, HBG. Tel 042-14 11 70  
ActiveAid/Tvättservice, Rååv. 47, RÅÅ. Tel 042-262370 
Stattena Klädtjänst, Grubbagatan 2, HBG. Tel 042 -121604 
 

- Uniformen ska inte vara skrynklig och måste därför förvaras hängande och transporteras 
hängande i en resegarderob eller liknande. Finns att köpa billigt på tex IKEA.  

- Under uniformen ska man ha underkläder, vit enfärgad T-shirt och vita strumpor (ej 
ankelsockar). 

- Vita handskar finns att köpa på tex Hööks ridsportaffär (Hööks 69 kr, nov -18).  
- Baskern ska förvaras rullad så den behåller sin form. Om man behöver ändra form måste 

den blötas ner i tex duschen. Den ska sen formas på huvudet när den är våt. 
- Skorna ska luftas och vid behov försiktigt rengöras med tvål o vatten. Därefter ska de fettas 

in igen med ofärgad skokräm/skofett. 
- Behöver man extra knappar, prata med Karin eller Elinor.  

  
            För att justera byxans längd följer här lite info och tips:  

- Byxan ska sluta halvvägs ner på skon när man står/går, alltså inte nå marken eller svaja 
ovanför kanten. Kolla era barn när de marscherar eftersom gångstil kan påverka var byxan 
slutar! 

- Byxorna justeras i första hand genom att ni flyttar knapparna på hängslena så att byxorna 
sitter bra i grenen. Man kan också korsa hängslena. Därefter får ni lägga upp längden på 
byxorna om det behövs.  

- Sy upp byxlängden för hand men klipp inte av tyget!  
 
           Det är viktigt att byxan inte släpar i marken och blir förstörd! 
                                   (Det kan bli en dyr och onödig historia…) 
 
Mvh Karin 0709-743128 och Elinor 0703-701794  (nov -18)  


