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Regler för bärande av överdragsklädsel (uniform)
Eftersom alla inte har tillgång till Uniformsreglementet och för att det går att anskaffa militära
persedlar på den civila marknaden skall följande enkla regler noggrant efterföljas.
1. Civila persedlar som bärs på ett sådant sätt att de inte syns får användas fritt. (T ex
underställ, strumpor, undertröja etc.)
2. Civila kängor får efter samrådan med ungdomsledare användas under förutsättning att
de är av diskret karaktär och svarta. Tänk på att vare sig Hemvärnsungdom eller
Försvarsmakten ersätter dem om de går sönder
3. Byxbälte och mössor skall vara av Försvarsmaktens fastställda och utdelade modeller
4. Endast tilldelad ryggsäck får användas under övningarna (om ej tillstånd getts för
annan militär ryggsäck av medecinska skäl.)
5. Fältskjorta m/59 får bäras på följande sätt, i båda fallen väl nedstoppad i fältbyxorna:
a. Med ärmarna nedvikta och manschetterna knäppta, namnbrickan fäst direkt
över understa knappen. Översta knappen må knäppas upp, då fästes
namnbrickan under nedersta knappen.
b. Med ärmarna uppvikta (ej rullade) markant över armbågarna, översta knappen
uppknäppt och namnbrickan fäst under nedersta knappen.
c. Skjortan må förstärkas underifrån med fältskjorta m/90 eller t-shirt m/90.
6. T-shirt må bäras om sådan har tilldelats via förrådet, då fästes namnbrickan ca 10 cm
vänster om spännet.
7. Hår som faller ned på axlarna skall bäras uppsatt eller i hårnät.
8. Ingen kosmetika får bäras, vare sig i ansiktet, på händer eller andra platser.
9. Eventuella ringar, armband och halsband får ej bäras. Det samma gäller piercingar i
ansikte och på öron. Eventuella övriga piercingar kan kommenderas av om de
äventyrar elevens säkerhet under övningen. Läkringar skall tejpas.
10. I övrigt bärs klädseln så att du är ett föredöme för andra och en god företrädare för din
förening. Klädseln skall vara ren. Kragar skall vara väl vikta, fickor stängda och
marschkängor rena och väl putsade.

11. Sträva alltid efter enhetlig klädsel mot truppen.

