
 

Skive Gardens uniformsreglement Revideret maj 2022 

Historie: 

Skive Gardens uniform er inspireret af byvåbnets røde, blå og hvide farver. Uniformerne har også 
gennem årene ændret udseende. I 1970 var der behov for nye uniformer og til 
børnehjælpsdagene samme år fremtrådte Garden første gang i de nu kendte uniformer med den 
røde kappe. 

På en ekstra ordinær generalforsamling i 1997 blev det vedtaget at optage drenge i Garden, og ved 
denne anledning fik Garden navneforandring til Skive Garden “Corps Tattoo”. Den 1. oktober 1997 
blev de første drenge optaget i Garden og den 4. maj 1999 kunne Garden således præsentere de 
første drenge i uniform. 

I 2018 fik Skive Garden af Spar Vest Fonden og Nordea Fonden støtte til nye uniformsjakker. Det 
var hårdt tiltrængt. Efterfølgende besluttede bestyrelsen i foråret 2019, at alle i Skive Garden 
skulle være mere ens klædt.  

Til sommerfesten d. 29. juni 2019 lige inden DM var den nye uniform klar for alle medlemmer. Nu 
havde alle ny flot jakke, hvide bukser med blå stribe, den blå- og hvidstribede hat samt sorte sko 
på.  

 

  



 

En komplet uniform for gardere består af følgende dele og bæres ved alle arrangementer: 

• Blå og hvidstribet spidshat skal sidde to fingres bredde over øjenbrynene. Opbevares i 
æske. Bæres altid med mindre uniformsudvalget giver dispensation. Pandehår skal være 
under hatten. 

• Jakker med kappe. Opbevares i dragtposen. Jakken bæres altid knappet. Hænges på bøjle 
efter brug og i dragtpose. Hvis den er våd, hænges den udenfor dragtposen. Kappe må 
maskinvaskes ved 40 grader. Jakke skal renses i samråd med uniformsudvalget. Må først 
knappes op efter koncert, når uniformsudvalget har givet besked eller i bil/bus på vej væk. 

o Blå jakke med rød kappe = Gardere 
o Hvid jakke med blå kappe = Tambourmajor 
o Rød jakke med blå kappe = Fanebærer 

 
• Instrumentsnore sættes på velcro på venstre skulder.  

o Blå = Fløjte Tambourkorps  
o Sort = Tromme 
o Hvid = Medlem af Garden 
o Rød = Orkester 
o Sølv = Fanebærer 
o Guld = Major 

 
• Hvid knyttet snor bæres på højre skulder på jakke. 
• Årsnål og ”Årets Gardernål” bæres på højre armlomme. Andre nåle/pins må gemmes 

hjemme som minder. 
• Hvidt silkebånd bruges som sløjfe til hår. Langt hår skal være sat op i hestehale, med hvid 

elastik. 
• Tasken placeres med remmen under venstre skulderflap, skråt ned mod højre balle. 
• T-shirt hvid udleveret af garden bæres under uniformsjakke.  
• Bukser - opbevares på bøjle i dragtposen og hænges op efter brug.  
• Sko – opbevares i skoæske i dragtposen. Rengøres ved behov. Hvis våde pakkes de først 

ned når de er tørre. 
• Strømper – sorte, der dækker ankler (ikke footies). Medbringer du selv.  

 

KUN Tambourmajor og fanebærer:  

Frit valg mellem de 2 valgmuligheder listet herunder:  

1.  Hvid nederdel med blå slids. Opbevares i dragtposen. Nylonstrømper, Ambrefarvet – ikke 
silkelook. Lange hvide støvler med snøre. Pudses ved behov.  

2. Bukser - Se ovenstående for øvrige gardere.  
 

 



 

Andet, der udleveres til gardere: 

• Grå hættetrøje og joggingbukser. Anvendes som uniform ved uformelle arrangementer 
eller når I bliver bedt om det. Hvid eller blå t-shirt anvendes under den grå hættetrøje. 

• Nissehue. Anvendes til julearrangementer i stedet for hat. Udleveres af garden. 
• Hvide fingerhandsker, udlevet af garden benyttes eventuelt sammen med nissehuen. 

 

Aspirantuniform: 

• Grå hættetrøje 
• Hvid t-shirt med logo 
• Sorte bukser. Medbringer du selv.  
• Sorte sko uden synlige mærker. Medbringer du selv. 
• Strømper – sorte, der dækker ankler (ikke footies). Medbringer du selv.  
• Nissehue. Anvendes til julearrangementer i stedet for hat. Udleveres af garden. 

 

Der bliver indkaldt til årlig uniformscheck. Men du skal selv være opmærksom på eventuelle 
manglende knapper, for korte bukser og lignende. Henvend dig til uniformsudvalget (Eventuel 
navne) ved spørgsmål og mangler.  

 

Når du færdes offentligt i uniformen, repræsenterer du garden, og du skal være opmærksom på, 
at følgende ikke er tilladt:  

• At drikke alkohol, med mindre bestyrelsesmedlem giver dispensation  
• At ryge, med mindre bestyrelsesmedlem giver dispensation  
• At have stærk farvet neglelak på 
• At bruge solbriller 
• Store øreringe  
• At bruge dele af uniformen sammen med civilt tøj  
• Hoppe og løbe i uniformen 
• Sidde på noget med de hvide bukser, så de bliver beskidte 
• Forlystelser som fx Tivoli må ikke benyttes i uniform 

Vi glæder os til mange gode oplevelser sammen med dig! 


