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REGLEMENT for ROSKILDE GARDEN
1.

Navn og hjemsted.

Korpsets navn er ROSKILDE GARDEN (Roskilde Borgervæbning), og er stiftet den 25. juni 1935.
Dets hjemsted er Roskilde.

2.

Formål.

At opøve drenge, specielt fra Roskilde Kommune, i musik, march og eksercits.
For korpsets deltagelse i festligheder og arrangementer for øje.

3.

Medlemmer.

Garden består af op til ca. 75 drenge i alderen 8 - ca. 18-20 år.
a. Nye medlemmer optages mindst een gang om året, i august/september måned.
b. Før den endelige optagelse er der en oplæringsperiode på mindst 3 måneder, hvorefter de bedst
egnede efter afholdt prøve i rytmik, march og eksercits - bliver udtaget som aspiranter til
GARDEN, for senere iklædning dog senest ved førstkommende års parade, som normalt afholdes
i november måned.
c. Gardere, der ikke forinden udløbet af deres tredje år i GARDEN, har lært at spille på et instrument,
må påregne at skulle udtræde af GARDEN, såfremt de ikke kan besætte een af de pladser, hvortil
det ikke kræves at man skal kunne spille. Dog kun såfremt der er en ledig plads.

4.

Generelle bestemmelser.

GARDENS medlemmer er forpligtiget til at møde ved alle øvelser og arrangementer såfremt ikke
fuldgyldig grund hindrer dette.
a. Fravær skal forud meddeles til ledelsen eller instruktøren.
b. Medlemmerne må ikke være medlem af anden forening, have fritidsjob mv. som hindrer dem i at
deltage i øvelser eller arrangementer.
c. Medlemmerne må ikke optræde uniformeret ved familiefester eller private arrangementer, enkeltvis
eller i mindre grupper uden bestyrelsens godkendelse.
d. Medlemmerne har pligt til, omgående at melde til ledelsen, instruktøren eller majoren ved, skade på de af GARDEN udlånte uniformer, instrumenter m.v. skade på- og i lokaliteter, hvor
GARDEN er indkvarteret eller holder øvelse. konstaterer bortkomst af genstande, udlånt af
GARDEN samt private effekter. Evt. erstatningspligt for selvforskyldt beskadigelse af lånte
effekter, afgøres i hvert tilfælde af ledelsen.
e. Medlemmerne skal møde præcis til øvelser og arrangementer, samt vise godt kammeratskab
indbyrdes og lydighed mod majoren/kaptajnen, dirigenten og øvrige befalingsmænd, samt
overfor musiklærer, instruktør og ledelsen.
f. Medlemmerne skal under alle forhold udvise værdig optræden når de er i uniform.
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g. Det er ikke tilladt at nyde slik når Garden optræder offentligt.

5.

Kontingent.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
a. Drenge der melder sig til oplæring i august/september, skal først betale kontingent fra
efterfølgende 1. januar
b. Kontingent restance udover 3 mdr. vil medføre påtale, og såfremt restancen herefter ikke
indbetales senest en måned efter påkrav, kan det medføre bortvisning fra GARDEN.
c. Det afgøres dog i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

6.

Indmeldelsesgebyr

Hvert medlem skal, ved udlevering af galla- og rejseuniform m.m., betale et indmeldelsesgebyr,
der fastsættes af bestyrelsen.
Det indbetalte gebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved afgang fra GARDEN.
Følgende uniformsgenstande udleveres:
1 stk. gallauniform, bestående af:
1 gallajakke
2 par hvide benklæder
1 chakot med pompom og chakot opbevaring
1 fangsnor
1 par støvler
1 stk. rejse uniform, bestående af:
1 rejse uniformsjakke
1 par benklæder
1 mørkt slips m. logo
1 stk. regnfrakke
Speciel udlån.
1 stk. rejsedragt: i forbindelse med udlandsture, vil der blive udleveret et stk. rejsedragt
(træningsdragt), som skal afleveres førstkommende øveaften efter hjemkomst – GARDEN
foretager selv kollektiv vask af denne dragt.

7.

Hvert medlem skal selv anskaffe.

a. Almindelige sorte snøresko, med glat facon.
Hyttesko, mokkasiner eller ruskindssko må ikke benyttes til uniformerne.
b. Sorte sokker til rejseuniform.
c. Hvide sokker til galla.
d. Hvide handsker til galla. *
e.

Hvid skjorte og eller garder T-shirt hvidt undertøj (ikke net/boxershorts) til galla. *

f. Sovepose m. underlag.
g. Pas.
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Den del af ovennævnte effekter mærket med * kan normalt købes på depotet.

8.

Kan udlånes af GARDEN

a. Medlemmer, der ønsker at modtage undervisning på fløjte eller tromme, kan låne 1 stk. fløjte
eller et par trommestikker og øvetromme.
b. Musikinstrumenter vil kunne udlånes i den udstrækning at GARDEN har ledige instrumenter.
c. Noder og nodebøger.

9.

Regler for udlånte effekter.

a.

De udlånte instrumenter må kun anvendes i hjemmene, eller hvor GARDENS ledelse
bestemmer det.

b.

Det er strengt forbudt at udlåne det udleverede instrument til ikke medlemmer af GARDEN.

c.

Hvert medlem er erstatningspligtig ved bortkomst eller beskadigelse af de af GARDEN
udlånte effekter.
(se i øvrigt pkt. 15)

10.

Opbevaring af uniformer.

a. Chakot, regnfrakke, trommer, bandoler, sabler, nodestativer, tambour stave og geværer,
skal altid opbevares på skolen i anvist lokale på anvist plads.
b.

Øvrige effekter skal opbevares i hjemmet.

c.

Se i øvrigt bilag nr. 1

11.

Vedligeholdelse af uniformer.

De udleverede uniformsgenstande skal vaskes/renses som anført i bilag nr. 1a og 1b

12.

Mærkning af uniform og private effekter.

Uniformer og øvrige udleverede effekter skal være mærkede med den pågældende garder nr.
Private ejendele skal ligeledes være mærkede på samme måde.

13.

Påklædnings bestemmelser.

a. Til øvelser - rejseuniform eller civil påklædning i henhold til øvelsesplan.
b. På rejser - iht. korpsbefaling/dagsbefaling.
c. I fritiden - når GARDEN er på rejse - skal rejseuniform altid bæres under ophold udenfor
indkvarteringsområdet.
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d. Ved færden i fritiden i uniform, skal jakke være tilknappet. Der kan fra ledelsens side give
tilladelse til at aftage jakke, i så fald skal skjorteærmer opsmøges til op over albuerne, slips
skal så bæres indstoppet mellem 2. og 3. skjorteknap, såfremt slips heller ikke bæres skal
øverste knap i skjorten være åben.
d.

Om vinteren, når GARDEN medvirker ved udendørs arrangementer, juleoptog e. lign., er
det tilladt at bruge varm underbeklædning (ekstra T shirt - lange hvide underbenklæder).

f.

Håret må ikke være længere end en tænkt vandret linie fra hagen mod nakken, når man
står i retstilling.
Overskæg eller anden form for skægvækst er ikke tilladt. Bakkenbarter til en tænkt linie
midt på øret.

g. Ved afrejse fra Roskilde skal:
uniformerne altid være rene og vel pressede, alle knapper i galla- og uniformsjakke skal
være fastsyede. Uniformsbenklædernes længde skal være afpasset, således at kanten af
buksebenene kun hviler på overdelen af skoene/støvlerne. Instrumenter og knapper skal
være blankpudsede - sko/støvler ny pudsede.
h. Smykker – øreringe – piercing mv. er ikke tilladt.

14.

Faste tider på rejser og weekendture.

a. Alle over 15 år skal være i seng kl. 01.00
b. Alle under 15 år skal være i seng kl. 23.00
Dispensation kan gives af ansvarshavende leder.

15.

Henstilling til forældre.

Lad ikke drengene medbringe værdigenstande, såsom dyre radioer, båndoptagere, fotoudstyr
el. lign., når GARDEN er på langture eller weekendophold, da GARDEN ikke erstatter dette.
Det anbefales at der tegnes en forsikring (f.eks. en familieforsikring), der dækker i tilfælde af beskadigelse på de af
GARDEN udleverede effekter, evt. også dækkende for tyveri.

16.

Befalings- og tillidsmandsordning.

GARDENS medlemmer er overfor bestyrelsen repræsenteret med befalings/tillidsmænd, der skal
virke som forbindelsesled mellem drengene og ledelsen.
a. Valgte medlemmer - der vælges en gang årligt i januar måned, en repræsentant fra musikkorpset,
en fra tambour korpset samt en fra fane/geværdelingen.
b. Faste medlemmer er følgende:
major
dirigenten for musikkorpset
leder af tambour korpset
faneløjtnant/leder af fane/geværdeling
c. Befalings/tillidsmandsmøde med ledelsen afholdes normalt hver 3. måned.
Befalings/tillidsmændene kan dog - ved given foranledning - rette henvendelse til ledelsen om
afholdelse af et møde, dog med mindst 8 dages varsel.
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17.

Befalingsmandsuddannelse.

Af GARDENS medlemmer er der til stadighed udpeget det under pkt. 16 anførte antal befalingsmænd.
Befalingsmændene vil løbende blive uddannet i deres funktion, samt tillige modtage uddannelse i
kommandoføring, samt ansvar og kompetence.
Tider for denne undervisning vil blive meddelt i korpsbefaling.

18.

GARDENS enkadrering (opstilling)

GARDEN består normalt af ca. 75 drenge, der er fordelt som anført:
I musikkorpset indgår:
1 dirigent

PL eller KN

1 reservedirigent (næstkommanderende)

LT

1 tambourmajor

LT eller PL, tillagt grad

1 musiker

SG eller LT

Styrke i alt: ca. 24 musikere.
I tambourkorpset indgår:
1 fører for tambourkorpset

LT eller PL

1 tambourmajor

LT, tillagt grad

1 tambour, næstkommanderende

SG

Styrke i alt: ca. 24 tambourer.
I fane- og geværgruppen indgår:
1 fører for gruppen (fane/geværdelingen)

LT eller PL

1 fanebærer - Dannebrog

SG, tillagt grad

Styrke i alt: ca. 22 drenge
Fører for hele GARDEN

1 MJ

anvendte forkortelser:
MJ = major

LT = løjtnant KN = kaptajn

SG = sergent PL = premierløjtnant

19.

Medaljer, hædersbevisninger og erindringsgaver.
Medaljer bæres ifølge medalje reglementet.

a.

b.

Års medaljer
(års tegn), udleveres til alle gardere, når de har været i GARDEN i:

Palme I (bronze).
Tildeles drenge der har været i GARDEN i mindst 3 år.
Gives som tak for dygtigt arbejde og god opførsel.
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3 - 5 - 7 - 9 eller 11 år.

c.

Palme II (sølv).
Tildeles drenge der har været i GARDEN i mindst 5 år.
Gives som tak for dygtigt arbejde og god opførsel.

d.

Flidsmedalje.
Gives som tak til drenge, der udviser:
• flid,
• interesse for GARDENS arbejde og aktiviteter,
• godt kammeratskab.

I bedømmelsen kan drengens mødeprocent indgå.
Medaljen kan, uanset hvor længe man har været i GARDEN, udleveres til alle drenge, der
opfylder ovenanførte krav.
e.
Guldmedalje.
Medaljen er GARDENS fornemmeste medalje, og kan tildeles drenge, der udviser:
• bemærkelsesværdig stor indsats for at dygtiggøre sig musikalsk og eller - udviser gode
færdigheder i eksercits og march.
f.
Tinsoldaten.
Medaljen er indstiftet af foreningen “TINSOLDATEN”, der er dannet af tidligere
borgervæbningsdrenge (Roskilde Gardere).
Medaljen gives til en garder, der udviser:
• godt kammeratskab,
• god korpsånd,
• samt interesse for GARDENS arbejde.
Medaljen er første gang udleveret ved årsparaden 1955.
g.
Andreas Flensborgs Mindemedalje.
Medaljen er indstiftet ved GARDENS 25 års jubilæum, den 25. juni 1960 af boghandler
Bent Flensborg, Roskilde.
Medaljen er tænkt givet som en særlig påskønnelse til en af GARDENS drenge, der især
udviser flid og god opførsel, og bærer vidnesbyrd om et godt arbejde for GARDEN
Medaljen kan endvidere gives til en borger fra Roskilde By, der har gjort sig værdig til at
bære et vidnesbyrd om stor interesse for GARDENS arbejde.
h.
Sølvbæger.
Tildeles alle gardere der har været i GARDEN i 10 år.
I bægeret indgraveres dato for ind- og udtræden af GARDEN
Såfremt et medlem fortsætter aktivt efter det tiende år, skal bægeret afleveres til bestyrelsen
umiddelbart før års paraden i det år, hvor han forlader GARDEN. Bestyrelsen vil da sørge for,
at der indgraveres dato og år for udtræden.
Bægeret er første gang udleveret ved års paraden i 1965.
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i.
Afskedsgave.
Til alle drenge, der har været i GARDEN i mindst 7 år, udleveres et par manchetknapper/ slipsenål
med påloddet chakot, ved udtræden af GARDEN, til en års parade.
Manchetknapperne er første gang udleveret ved årsparaden i 1963.
j.
Særlige bestemmelser vedr. udlevering af medaljer.
Medaljer m.v. udleveres ved årsparaden, dog undtaget Flensborg mindemedalje, der kan udleveres
ved en parade, afholdt på GARDENS fødselsdag i juni måned.
Ingen af de anførte medaljer kan erhverves mere end een gang. Bestyrelsen kan dog undlade
udlevering, såfremt der ikke er egnede emner.

20.

Æresmedlemmer og æresoberster.

a.

Æresmedlem.

GARDENS bestyrelse kan - såvel i ind- som udland - udnævne personer til æresmedlemmer i
ROSKILDE GARDEN.
Som et ydre tegn på værdigheden udleveres:
• et æresmedlems brev, og
• en GARDERNÅL (chakot i emalje) påloddet en sølvplade (egeløv)
b.

Æresoberst.

ROSKILDE GARDENS bestyrelse kan udnævne personer til æres oberst i ROSKILDE GARDEN.
Medaljen kan udleveres til en person, som gennem en årrække har ydet et aktivt arbejde i ROSKILDE
GARDEN.
Som et ydre tegn på værdigheden tildeles den pågældende:
• et æresoberst brev, og
• en medalje.

21.

Medaljer erhvervet for enkeltpræstationer.

Medaljer erhvervet ved konkurrencer, hvor GARDEN har deltaget, må bæres efter godkendelse af
bestyrelsen.

22.

Vandrepokaler

a.
Poul Jensens Vandrepokal.
Pokalen er skænket af Poul Jensen i anledning af GARDENS 50 års jubilæum, den 25. juni 1985.
Hvert år ved GARDENS års parade udleveres pokalen til et aktivt medlem af GARDEN:
• der har været i GARDEN i mindst 3 år,
• og som har haft færrest forsømmelser indenfor det sidste år, regnet fra års parade til års parade.
b.
Sølvsmed Andersen og Enig’s pokal.
Pokalen er skænket af sølvsmed Andersen og Enig i anledning af GARDENS 40 års jubilæum
den 25. juni 1975.
Hvert år ved GARDENS års parade, udleveres vandrepokalen til et medlem af fane- og
geværdelingen som har udvist følgende:
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•
•
•
•
•

god mødeprocent
gode eksercits kundskaber
god opførsel/fremtoning
samarbejdsevner
godt kammeratskab

Fane - geværdelingen kan een gang årligt - inden udgangen af september måned - indstille emner,
der kan komme i betragtning ved den årlige udlevering.
En jury bestående af:
GARDENS formand
Eksercits instruktør
GARDENS major
Faneløjtnant
Sgt. Dannebrog
skal i fællesskab udtage det medlem, der opfylder flere af ovenfor anførte kriterier for erhvervelsen
af retten til at få sit navn indgraveret i pokalen.
Pokalen kan ikke erhverves til ejendom, men skal i det år man får den udleveret, opbevares i hjemmet.
I tilfælde af hærværk o.lign. på pokalen, samt ved tyveri af denne, er den hos hvem den opbevares,
fuld erstatningspligtig.
Der udleveres et diplom samtidig med pokalen.
Et medlem kan godt tildeles pokalen flere gange.
c.
Roskilde Hallens pokal.
Pokalen er skænket af Roskilde Hallen i anledning af GARDENS 45 års jubilæum den 25. juni 1980.
Hvert år ved GARDENS års parade, udleveres vandrepokalen til et medlem af tambourkorpset som
har udvist følgende:
•
•
•
•
•

god mødeprocent
gode eksercits kundskaber
god opførsel/fremtoning
samarbejdsevner
godt kammeratskab

Tambourkorpset kan een gang årligt - inden udgangen af september måned - indstille emner, der kan
komme i betragtning ved den årlige udlevering.
En jury bestående af:
GARDENS formand
Eksercits instruktør
GARDENS major
LT. - Leder af tambourkorpset
Sgt. Næstkommanderende

skal i fællesskab udtage det medlem, der opfylder et eller flere af ovenfor anførte kriterier for
erhvervelsen af retten til at få sit navn indgraveret i pokalen.
Pokalen kan ikke erhverves til ejendom, men skal i det år man får den udleveret, opbevares i hjemmet.
I tilfælde af hærværk o. lign. på pokalen, samt ved tyveri af denne, er den hos hvem den opbevares,
fuld erstatningspligtig.
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Der udleveres et diplom samtidig med pokalen.
d.
Malente vandrepokal.
Pokalen er skænket af Heinrich Rutta, ved GARDENS årsparade i november 1988.
Hvert år ved GARDENS årsparade, udleveres vandrepokalen til et medlem af musikkorpset
som har udvist følgende:
• god mødeprocent
• gode eksercits kundskaber
• god opførsel/fremtoning
• samarbejdsevner
• godt kammeratskab
Musikkorpset kan een gang årligt - inden udgangen af september måned - indstille emner, der kan
komme i betragtning ved den årlige udlevering.
En jury bestående af:
GARDENS formand
Eksercits instruktør
GARDENS major
Dirigent
Reserve dirigent
skal i fællesskab udtage det medlem, der opfylder et eller flere af ovenfor anførte kriterier for
erhvervelsen af retten til at få sit navn indgraveret i pokalen.
Pokalen kan ikke erhverves til ejendom, men skal i det år man får den udleveret, opbevares i hjemmet.
I tilfælde af hærværk o. lign. på pokalen, samt ved tyveri af denne, er den hos hvem den opbevares,
fuld erstatningspligtig. Der udleveres et diplom samtidig med pokalen.
e.
Poul Gerskjolds mindepokal.
Pokalen er skænket til GARDEN ved generalforsamlingen i 1989, af Lone og Per Buchholz som
vandrepokal til evig vandring.
Pokalen skal uddeles hvert år ved GARDENS års parade/juleafslutning.
Pokalen gives til et bestyrelsesmedlem eller lærer/instruktør, der har gjort et godt stykke arbejde
for GARDENS drenge udover det sædvanlige, samt udvist gode lederegenskaber til fremme for
samarbejdet mellem ledelse og drenge.
En jury bestående af:
GARDENS major
GARDENS dirigent
føreren for tambour korps
føreren for geværdelingen
indstiller til de øvrige drenge, hvem der er værdig til at modtage pokalen for opbevaring i sit hjem
for et år, og få sit navn indgraveret i pokalen.
Finder udvalget ikke et egnet emne til modtagelsen af pokalen, kan den undlades at udleveres.
I så fald opbevares denne i garderstuen.
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f.
Vedbæk vandrestøvle.
Pokalen er skænket af VEDBÆK GARDEN, ved GARDENS 50 års jubilæum, den 25. juni 1985.
Det er af Vedbæk Garden besluttet at støvlen skal evigt vandre blandt Roskilde Gardens medlemmer
og skal opbevares for 1 år ad gangen.
Det er ligeledes bestemt at en jury bestående af:
GARDENS major
ældste aktive medlem
lærer/instruktør med største anciennitet
en gang årligt vælger en værdig modtager af: “VANDRE STØVLEN”.
Kriteriet for at få lov til at opbevare støvlen er:
• rimelig god opførsel
• nogen flid
• kammeratskab og hjælpsomhed
I år har juryen valgt Garder nr. som kommende STØVLEKNÆGT, da juryen mener han lever op
til kriteriet bedre end nogen anden i Garden.
g.
Særligt vedrørende vandre- mindepokaler.
Til alle som får deres navn indgraveret i en pokal/støvle, udleveres en erindringsgave/diplom til
ejendom.

23.

GARDER platte/vimpel/krus m.v. som gave.

a. Ovennævnte kan anvendes som gave, når:
• foreninger, korps og institutioner m.v., hvor GARDEN deltager i deres jubilæumsarrangement,
evt. kun repræsenteres.
• personer som GARDENS ledelse finder at have udført et uegennyttigt arbejde for GARDEN.
b. Kruset kan i øvrigt anvendes som afskedsgave til:
• alle bestyrelsesmedlemmer, der ved afgang har siddet i bestyrelsen i mindst en fuld periode.
c. Alle instruktører og lærer, der har været ansat i korpset i mindst to år.
d. Foreninger, ungdomskorps o.lign., som GARDEN igennem en årrække har haft et nært samarbejde
med.
• personer som GARDENS bestyrelse finder at have udført et uegennyttigt arbejde for GARDEN.
Emner kan også indstilles af drenge.

24.

Salg af medlemsnål, platte og krus.

a. Som medlemsnål er fremstillet en chakot i emalje, som vil kunne købes fra GARDENS depot, til
alle aktive og tidligere aktive medlemmer der kunne ønske at bære en sådan.
b.

Platten kan, mod betaling af den øjeblikkelige dagspris, sælges til alle medlemmer af GARDEN
(herunder ledelse og instruktører).

c.

Kruset kan, mod betaling af den øjeblikkelige dagspris, sælges til alle medlemmer af GARDEN
(herunder ledelse og instruktører).
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25.

Musikundervisning.

Fra drengene optages i ROSKILDE GARDEN (jvf. pkt. 3), vil de blive tilbudt musikundervisning
i det omfang, og den rækkefølge, der er plads hos musiklærerne.
a. Det vil desuden være tilrådeligt, såfremt drengene, ved siden af undervisningen i GARDEN,
modtager undervisning andet steds, f.eks. skole eller privat.
b. Når drengen optages i musikkorpset, kan han kun påregne at modtage individuel
musikundervisning i det omfang GARDEN har ressourcer hertil, men han bør fortsætte den anden
ovenfor under a. omtalte undervisning.
c. Betaling for den individuelle musikundervisning fastsættes af ledelsen.
d. Ledelsen tager løbende beslutning til optagelse af drenge til hhv. musikkorps og tamburkorps.

26.

Standpunktsprøve.

Drenge der modtager musikundervisning, vil hvert år skulle op til mindst een standpunktsprøve.
Prøven vil indeholde - en skala, et selvvalgt stykke og spil efter noder fra ukendt stykke.
a. Alle drenge i musikkorpset/tambourkorpset vil hvert år skulle op til mindst een standpunktsprøve.
Prøven vil indeholde det samme som ovenfor omtalt, plus et stykke fra det daglige repertoire.
d. Bedømmelsen af standpunktsprøven vil blive foretaget af lærer/instruktører, samt et
bestyrelsesmedlem, og formålet med prøven er, hele tiden at kunne placere hver enkelt dreng på
rette plads i GARDEN.
e. Efter afslutning af prøven, vil resultatet blive gennemgået med den enkelte deltager.
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BILAG 1a:
GALLAUNIFORM
Består af:
1 stk. Gallajakke - rød
2 par Gallabukser - hvide med blå
galloner
1 par Vagtstøvler
1 stk. Regnfrakke
1 stk. Chakot med lampepudser
1 stk. Nodetaske. udleveres til
orkestermedlemmer
1 stk. Nodestativ udleveres til
orkestermedlemmer

opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares på depotet
opbevares på depotet
opbevares hjemme
opbevares på depotet

Vedligeholdelse:
Gallajakke

Skal renses

Gallabukser Vaskes ved 40° - I nødstilfælde kan 60° benyttes.
Altid pressefolder i.
Der tilrådes rensning og presning “af og til”
Oplægning af bukser bør mindst udføres med 5 cm. i
dobbeltsøm a.h.t. senere nedlægning.
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BILAG 1b.

REJSEUNIFORM

Består af:
1 stk. Rejsejakke
1 par Rejsebukser
1 stk. Slips - mørkt

opbevares hjemme
opbevares hjemme
opbevares hjemme

Vedligeholdelse:
Rejsejakke
Slips
Rejsebukser

Skal renses/presses.
Skal vaskes/rense - efter anvisning
Skal renses/presses.
Oplægning af bukser bør mindst udføres
med 5 cm. i dobbeltsøm a.h.t. senere
nedlægning. Undgå så vidt muligt at
klippe stof af bukserne ved oplægning.

15

MEDALJE REGLEMENT
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