
 
 

Uniformsklädsel – Orkester och Drumcorps 
 

 Kavaj (Sätt fast adjutantsnodden, vitt snöre, med en 
säkerhetsnål under axelklaffen. Kontrollera knapparnas 
fastsättning regelbundet.) 

 

 Vita byxor (Byxbenens längd skall inte nå marken.) 
 

 Svart bälte (Införskaffas av musikanten.) 
 

 Basker med emblem, guldlyra (Man har baskern på 
utomhus och har den vikt under vänster axelklaff 
inomhus.) 

 

 Vit skjorta med emblem på ryggen. (Ny köps av 
Paradorkester: 150 kr, begagnad finns att låna.) 

 

 Mörkblå slips. (Slipsen knyts med någon av de vanliga 
slipsknutarna och ska sitta väl åtdragen.) 

 

 Vit notväska – hängs på höger axel och själva väskan 
bärs på vänster höft. (Gäller inte för Drumcorps.) 

 

 Vita skor (Idrottsskor går bra. Införskaffas av 
musikanten.) 

 

 Vita strumpor. (Införskaffas av musikanten.) 
 

 Vita underkläder (Införskaffas av musikanten.) 
 

 

Välkommen till 

Mölndals Paradorkester 
 

Sektion: orkester/dc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Uniformsföreskrift för musikanter i  

Mölndals Paradorkseter 

Uniformen med tillbehör, tillhör Mölndals Paradorkester och 
utdelas som lån mot en depostion. Om musikanten slutar eller 
tar ett speluppehåll ska uniformen med tillbehör återlämnas till 
Mölndals Paradorkester skyndsamt.  

Tilldelade uniformsplagg ska vårdas väl och får inte utseende- 
mässigt förändras.  

För skötsel, tvätt m.m. av uniformen ansvarar musikanten som 
har tilldelats uniformen.  

Trasiga plagg  

Om ett uniformsplagg gått sönder ska användaren i första 
hand försöka laga det själv. Går inte det ska plagget lämnas 
till uniformsansvarig som ser till att plagget lagas eller att 
musikanten får ett ersättningsplagg.  

Viktigt att regelbundet kontrollera att knapparna i kavajen sitter 
fast. 

Förkommet plagg  

Om plagg slarvas bort eller blir stulet ska det direkt anmälas 
till uniformansvarig. 
Beroende på vad som är förkommet kan musikanten själv få 
komma att stå för kostnaderna.  

 

Tvättråd  

För byxorna gäller att man inte använder tvättmedel med 

blekmedel eller sköljmedel då detta gör att den naturvita 
färgen gulnar och ser väldigt sliten och urtvättad ut. Se till att 
byxorna inte når marken eftersom de då snabbt slits sönder. 

Kavajen ska kemtvätts vid behov och ska vara kemtvättad vid 
återlämning. Låt kemtvättsmärkningen sitta kvar i kavajen när 
den återlämnas. Om kavajen inte är kemtvättad vid 
återlämning dras tvättkostnaden av från depositionsavgiften.  

Skjorta tvättas enligt tvättinstruktionerna i plagget. 

Kontaktperson 

Har du några frågor om uniformen är du välkommen att höra 
av dig till uniformansvarig för orkestern på mail: 
uniformork@paradorkester.se   

Deposition 

Depositionen för uniformen betalas in snarast till Mölndals 
Paradorkesters plusgiro: 461 91 56 - 5 

Var noga med att ange musikantens namn och instrument vid 
inbetalningen.  

Återbetalning av depositionen sker då uniformen har 
återlämnats. 


