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1 Innledning
1.1 Formål
De tegn som bæres på Hærens uniformer skal vise militær grad, status, kvalifikasjoner og
tilhørighet. Tegn på uniformen er del av selve uniformen. Derfor er det er viktig at alle
personellkategorier er korrekt utstyrt med slike tegn, og at tegnene bæres i henhold til
uniformsbestemmelsene.
Den senere tid har det skjedd mye nytt i Hæren mht. distinksjoner og andre uniformstegn. Nye
personellkategorier har kommet til, og det har skjedd en større grad av samordning mellom
forsvarsgrenene. Derfor inneholder uniformsbestemmelsene mange detaljer som er forskjellige
eller nye ift. forrige utgave av TJ 12-3 Uniformsreglement for Hæren (2002). Noe av det nye var på
plass da reglementet ble utgitt i juni 2010, og noe i mai 2015.
1.2 Virkeområde
Bestemmelsen gjelder for Hæren.
2 Generelle regler for bæring av uniform
TJ 12-3-3 beskriver alle reglementsfestede antrekk i Hæren, og bruken av dem. Avvik skal bare skje
under spesielle omstendigheter, og på ordre fra ansvarlig sjef.
Antrekk som ikke er beskrevet i TJ 12-3 er som en hovedregel ikke tillatt.
Generalinspektøren for Hæren stiller store krav til bæring av Hærens uniform. La det bli en felles sak
og et felles ansvar å høyne Hærens uniformsstil, slik at vi også på dette området fremstår som gode
soldater!
”Hvis du ser ut som en soldat blir du behandlet som en soldat!”

Illustrasjon fra 1958-utgaven av TJ 12-3 (A. Hauge).

2.1 Hva er uniform?
Siden de tidligste tider har en eller annen form for uniform vært vanlig i militær sammenheng. I dag
defineres uniform f eks slik:
”En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en
organisasjon eller gruppe. En uniform har ofte elementer som viser bærerens rang og/eller funksjon i
fellesskapet.”
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Hærens uniformer skal vise bærerens militære grad, status og avdelingstilhørighet. Tegn på
uniformen er del av selve uniformen. Derfor er det er viktig at alle personellkategorier er korrekt
utstyrt med slike tegn, og at uniformen og tegnene bæres i henhold til uniformsbestemmelsene.
Uniformer og uniformering handler i ytterste konsekvens om militær disiplin.
Hvordan vi bærer uniformen sier mye om den enkelte, om vedkommende avdeling og om Hæren.
Et godt tegn på en disiplinert militær enhet er at den – i tillegg til de rent faglige forhold – fremstår
som korrekt uniformert og med korrekt militær fremtreden.
Historien har få eller ingen eksempler på at uflidde og ukorrekt antrukne soldater er bedre soldater
enn de som – helst uoppfordret – etterlever uniformsbestemmelsene.

Bær uniformen korrekt og med stolthet!
2.2 Om det nye TJ 12-3
Det har i de senere år skjedd mye nytt med Hæren uniformer. Innenfor feltbekledning har mange
nye uniformsartikler kommet til. Dessuten innførte Hæren fra medio 2010 en ny fjellgrå
tjenesteuniform.
Ny ordning for militært tilsatte ble vedtatt i juni 2015, og implementeringen startet 1. januar 2016.
Dette innebærer et helt systemskifte. Derfor inneholder disse uniformsbestemmelsene mange
detaljer som er forskjellige eller nye ift. forrige utgave i 2015.
Generalinspektøren for Hæren har bestemt at fra 1. juni 2013 skal ingen stadig tjenestegjørende
personell i Hæren lenger bære den olivengrønne tjenesteuniform M-56. Dette gjelder også kaki
sommeruniform.
Hærens mørke uniform skal i hovedsak ikke endres. Likevel endres en del mindre detaljer/tilbehør
som følge av innføring av ny tjenesteuniform, nye uniformstegn og OMT.
2.3 Alminnelige regler for bæring av uniform
Retningslinjene beskrevet nedenfor er basert på Hærens tradisjoner og militær sedvane, og gjelder
for alt personell i Hæren:
•

Hærens personell skal alltid, når uniform bæres, være kledd i samsvar med gjeldende
uniformsbestemmelser.

•

I tjenesten skal normalt kun utleverte bekledningsartikler nyttes. Unntakene vil defineres i
denne instruksen.

•

Hovedregelen er at det innen en avdeling/enhet skal nyttes utstyr som er utlevert fra lokalt
forsyningslager/depot, slik at alt personell har tilgang til/bruker likt utstyr. Unntak av
praktisk art kan beordres av avdelingssjef (f.- eks. bruk av sivile treningssko eller annet),
samt unntak beskrevet i denne instruks.

•

Det enkelte plagg skal alltid være i samsvar med uniformsbeskrivelsene, av riktig størrelse,
og være rent og i god stand.

•

Uniformsplagg og uniformsartikler skal ikke endres eller modifiseres slik at de blir i strid
med approberte modeller/spesifikasjoner eller reduserer sikkerheten.

•

Uniformssko skal normalt være av forsvarets modell. Andre enkle modeller med vanlig
snøring og ensfarget, sort overlær, glatt eller med enkel tåhette kan også anskaffes.

•

Lettelser i antrekket på tjenesteuniform eller mørk uniform, som f.eks. å knappe opp jakken,
løsne på slipset eller lignende er ikke tillatt, heller ikke når man er innendørs.
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•

Kappe, jakke eller frakk kan bæres åpen i halsen, så fremt det ikke er gitt ordre om noe
annet.

•

Yttertøyskrage kan brettes opp i uvær og særlig sterk kulde, så fremt det ikke er gitt ordre
om noe annet.

•

Hette til allværsjakke kan monteres og brukes i overhendig vær.

•

Skjerf kan bæres til allværsjakke, catalinajakke, trenchcoat eller vinterfrakk. Det skal ikke
knytes, men bæres i enkelt kryss i halsen, venstre ende over den høyre, og endene stukket
inn under slagene.

•

Befal som deltar i samme tjeneste som avdelingen skal normalt bære samme antrekk som
sin avdeling.

•

Idrettsantrekk er ikke tillatt i messer.

•

Rent idrettsantrekk kan tillates i kantiner og spisesaler til frokost hvis dette godkjennes av
Plasskommandant koordinert med sjef/ sjefssersjant. Egne bestemmelser gis ut lokalt.

•

Utendørs skal alltid korrekt hodeplagg nyttes.

•

Når flere soldater er til stede ved offisiell eller formelle anledning etter ordre eller invitasjon,
skal de være ensartet antrukket. Den som beordrer fremmøte, eller høyeste befal/ offiser
som deltar, gir ordre om gjeldende antrekk.

•

Paraply skal ikke nyttes til noen av Hærens uniformer.

•

Sivile sekker i andre farger enn sort, kaki, brun eller grønn nyttes ikke til uniform. Sekken
skal ha et militært eller nøytralt preg.

•

Headset og hodetelefoner skal ikke nyttes under forflytning til fots.

•

Refleksbrikke eller refleksbånd skal brukes ved ferdsel på trafikkert vei.

•

Bruk av sykkelhjelm er tillat under forflytning med sykkel i uniform.

•

Bestemmelser knyttet til hårklipp, ørepynt, og skjegg reguleres gjennom ”Bestemmelser
om felles uniformsregler i Forsvaret” (FST 14 aug 2015). Hæren praktiserer og skal etterleve
en streng fortolkning av disse bestemmelsene.

3 FELTANTREKK – KRAV TIL BÆRING
For å oppnå den nødvendige uniformiteten blant Hærens personell men samtidig gi nødvendig og
hensiktsmessig fleksibilitet, vil bæring av feltantrekk bli regulert gjennom tre kategorier, formelle
oppstillinger, garnison og felt.
Denne innrettingen vil Hæren i første omgang gjennomføre som en prøve frem til 01.07.2017 for å
se om hensikten med likhet, stil og nødvendig fleksibilitet oppnås.
Bestemmelsen vil med hensikt ikke regulere alle detaljer og det er dermed avgjørende at den ikke
benyttes til å ”finne smutthull” men nyttes velge løsninger som underbygger intensjonen med den.
3.1 Formelle oppstillinger
Med formelle oppstillinger menes oppstillinger og seremonier ut over daglige rutineoppstillinger
for å informere eller starte dagen. Eksempler på slike seremonier kan være beskikkelsesseremonier,
parader, espalje, offentlige høytider, bataljonsoppstillinger, sjefsskifter eller offisielle besøk.
Vakthold som leirvakthold inngår også i denne kategorien.
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Hensikten med bestemmelsen er å fremstå helt enhetlig og uniformert der korrekt og presentabel
militær fremtreden er viktigere enn funksjonalitet og fleksibilitet.
•

Under offisielle oppstillinger der feltantrekk skal nyttes skal lik uniforms type nyttes og det
er kun tillatt med utleverte uniformer, stridsutrusting, hodeplagg og fottøy (Det er ikke
tillatt å blande M04 gammelt snitt med M04 tropesnitt).

•

Antrekk skal inspiseres før oppstilling. Fokusområder skal være hårklipp, barbering,
skopuss, tilpassede og rene uniformer. Uniformene skal være strøket.

3.2 Garnison
Med garnison menes tjeneste på kontor, indre tjeneste, undervisning i leir, vedlikehold og
lignende.
Hensikten med bestemmelsen er at soldater og avdelinger fremstår representative, enhetlig med
en god militær fremtreden samtidig som er ligger en viss grad av fleksibilitet og funksjonalitet.
•

Det stilles særlig strenge krav til korrekt bæring og tilpassing av uniform. Uniform, skopuss,
hodeplagg, hårklipp og barbering skal være velstelt. Ved å lykkes med dette vil det være
mulig å finne fleksible og tilpassede løsninger for antrekksbestemmelser i garnison.

•

Avdelinger i garnison skal ha felles antrekk under felles aktivitet.

•

Kun utleverte hodeplagg skal nyttes. Alle utleverte hodeplagg med unntak av idrettslue og
balaklava er tillatt til uniform. Balaklava kan unntaksvis nyttes alene som hodeplagg kun
ved temperaturer under -10. Ikke-utleverte hjelmluer kan ikke nyttes som ytterplagg i
garnison.

•

Alle utleverte jakker og mellomjakker med flagg og gradtegnklaff kan nyttes i garnison som
ytterplagg.

•

Utleverte arbeids- og feltuniformer fra Forsvaret med tropesnitt kan normalt nyttes etter
tillatelse fra avdelingssjef/ sjefssersjant på nivå 4. Når ny M04 med tropesnitt blir utlevert,
kan også denne nyttes i avdelinger der ikke alle har fått den utlevert.

•

Alle typer sivilt innkjøpte uniformer er ikke tillatt i garnison.

•

Under reise og opphold i det offentlige rom skal bestemmelser for garnison følges med
følgende begrensinger:
o

Mellomjakke kaldt vær kan ikke nyttes som ytterplagg. (ny mellomjakke vil bli
tillatt)

o

Beret skal nyttes som hodeplagg. Ved temperaturer lavere enn 5 celsius kan
utlevert hjelmlue eller membranlue nyttes.

3.3 Felt og operasjoner
Med felt og operasjoner menes opphold, trening og, -øving utenfor garnisoner og i det offentlige
rom. Stridsteknikk trening i garnison og øvelser i det offentlige rom defineres som felt.
Hensikten med bestemmelsene er å gi soldater og avdelinger en relativ enhetlig profil, men med
fokus på funksjonalitet og soldatenes operative behov for en tilpasset og hensiktsmessig utrusting.
Bestemmelsene gir lokal sjef myndighet til å utvise fleksibilitet i under feltforhold. Det er
8

avgjørende at det utvises god dømmekraft i å vurdere når bestemmelsene midlertidig skal
innskjerpes. Det vil eksempelvis være viktig å ha en enhetlig profil under demonstrasjoner og
eksterne besøk.
•

Kun utleverte hodeplagg skal nyttes. Alle utleverte hodeplagg med unntak av idrettslue er
tillatt til uniform. Ikke-utleverte hjelmluer i uniformfarger uten logo kan nyttes hvis ikke
hjelmlue er utlevert. På ordre fra troppssjef/ troppsersjant (tilsv) kan avdelinger og
enkeltpersoner unnlate å nytte hodeplagg hvis dette er hensiktsmessig pga varme eller
andre forhold.

•

Feltantrekk kan kombineres med felt- og arbeidsutrustning etter behov, som beskrevet i
reglement, ordre eller instruks.

•

Stridsskjorte kan tillates i felt etter godkjenning fra avdelingssjef/ sjefsersjant nivå 4.
Skjorten skal ha norsk flagg, være i norsk kamuflasje på ermer og skuldre. Skjorten skal ikke
under noen omstendigheter nyttes i garnison.

•

Det tillates kun etter godkjenning fra sjef/ sjefssersjant nivå 4 å nytte ikke-uleverte
uniformer. De ufravikelige kravene er at uniformene har en lik eller bedre beskyttelse,
brannmotstand og IR signatur enn utleverte uniformer. HVS ved mestersersjant manøver
skal rådføres og utarbeide liste over godkjente artikler. Uniformsartiklene skal ha norsk
flagg, norsk skog- eller ørkenkamuflasje og ha en visuell profil og ett snitt gir et entydig
uniformspreg.

•

Den enkelte er selv økonomisk ansvarlig ved skade på privat innkjøpt utstyr og forsvaret
dekker ikke tap eller skader på dette.

•

Transport eller marsj inn og ut av garnison i feltantrekk som ikke er godkjent i garnison er
tillatt, herunder oppstilling før og etter avmarsj, under forutsetting av at det ikke er
unødvendig opphold i garnisonens ute- eller inneområde før soldaten må skifte til korrekt
garnisonsantrekk.

•

Uniformseffekter som er unike for enkeltavdelingers særbehov og som ikke er beskrevet i
Hærens uniformsbestemmelser, tillates brukt i felt etter bestemmelser gitt av sjef/
sjefssersjant nivå 3 koordinert med HVS. Eksempel på dette er skallbekleding for
fjernoppklaringsstyrker som ikke tilfredsstiller krav om norsk kamuflasje.

3.4 Fellesbestemmelser
•

Ved bæring av feltantrekk, skal uniformsbestemmelsene følges. Hærens sjefer og
sjefssersjanter på alle nivå kan innskjerpe og praktisere en strengere fortolkning hvis lokale
forhold tilsier det.

•

Faste avvik fra gjeldende uniformsbestemmelser, eller forslag til endinger av
bestemmelser, skal fremsendes til Hærens sersjantmajor etter påtegning fra sjefssersjant
nivå 3.

•

Kjennskap til- og etterlevelse av gjeldende ordrer, uniformsbestemmelser som; hårklipp,
skopuss, barbering, tilpassede og rene (før arbeidsdags start) uniformer og bruk av
hodeplagg er den enkeltes personlige ansvar som hærsoldat. Dette skal i tillegg følges opp
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og inspiseres hver dag av medsoldater, befal og offiserer.
•

Det skal aldri nyttes synlig ikke-utlevert materiell med farger som avviker fra
kamuflasjefager, eller firma logoer synlig sammen med uniform.

•

Det skal alltid nyttes godkjente firkantede 85 x 85 mm avdelingsmerker, gradstegn og
forsvarets navnestripe med kun etternavn på samtlige feltuniformer. Avdelingsmerker i
skjoldform kan nyttes frem til firkantede versjoner er anskaffet.

•

Personell med definerte skjermingsverdige behov kan fritas fra bruk av avdelingsmerke og
navnestripe i det offentlige rom.

•

Marsjstøvler skal normalt være av Forsvarets utleverte modell. Andre tilsvarende modeller
kan nyttes så lenge de er sorte, har snøring i front, høyde over ankelen og at overlæret kan
blankpusses. Modeller utenom forsvarets skal ha lik eller bedre sikkerhet og bærekomfort
der hensikten er å redusere skader og belastningsskader. Modellen skal godkjennes av
avdelingssjef eller sjefssersjant på minst nivå 4. HVS ved mestersersjant manøver skal
rådføres og utarbeide liste over godkjente artikler.

•

Hansker og votter skal normalt være av Forsvarets utleverte modeller. Andre tilsvarende
modeller kan nyttes så lenge de er sorte, olivengrønne eller brune. Modeller utenom
forsvarets skal ha lik eller bedre sikkerhet og funksjonalitet der hensikten er å redusere
skader og øke. Modellen skal godkjennes av sjef eller sjefssersjant på minst nivå 4. HVS ved
mestersersjant manøver skal rådføres og utarbeide liste over godkjente artikler.

•

Beskyttelsesbriller/ solbriller skal normalt være av Forsvarets utleverte modell. Andre
tilsvarende modeller kan nyttes så lenge de er sorte og har en tilsvarende visuell profil som
de utleverte. Glassene med solbeskyttelse, skal være mørke uten farger eller speilglass. Skal
brillene nyttes til beskyttelse skal de ha minst samme godkjente beskyttelsesgrad som de
utleverte. Modellen skal godkjennes av sjef eller sjefssersjant på minst nivå 4. HVS ved
mestersersjant manøver skal rådføres og utarbeide liste over godkjente artikler.

•

Feltbukser skal under formelle oppstillinger og i garnison snøres utenpå støvlenes øvre
kant, og snorene stikkes opp under buksens kant. På ordre under feltforhold og trening,
kan buksen snøres lavt på støvelen eller henge rett ned under særlig varmt klima.
Støvellisser skal ikke henge synlig nedenfor buksekanten.

•

Uniforms jakke til feltuniformer skal ikke bæres stukket ned innenfor bukselinningen i
garnison eller på formelle oppstillinger. I felt kan uniforms jakker stappes i buksen ved
behov.

•

Prøve- og forsøksmodeller av uniformer/uniformsartikler skal kun bæres av personell som
er utpekt til dette av HVS. Bekreftelse fra HVS skal alltid medbringes og fremvises på
forespørsel. Prøvene skal opphøre på fastsatt tidspunkt, og prøveuniformer skal leveres
tilbake til utleveringsstedet.

•

Til feltantrekk skal det aldri bæres sort allværsjakke, catalinajakke, vinterfrakk eller andre
effekter som hører til tjenesteuniform eller mørk uniform.

•

Ved behov skal garnisonsuniformer strykes med unntak av membranuniform.
Arbeidsjakker (tilsvarende) skal stryke kraven flat inntil brystet.

•

Skitne, slitte eller ødelagte uniformer eller hodeplagg skal rengjøres eller byttes.
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•

Uniformen skal være tilpasset brukeren, være av godkjent modell og spesifikasjoner, riktig
størrelse, og skal bæres iht. bestemmelsene. Den skal til enhver tid holdes ren og velstelt så
langt det er praktisk mulig.

•

Til feltantrekk/skogs kamuflasje, kan kun olivengrønn T-skjorte bæres. Ingen
avdelingsmerker eller tilsvarende skal vises i halsen. Til feltantrekk/ørken kamuflasje, kan
kun kakifarget T-skjorte bæres.

•

Ved lettelser i antrekk skal det kun nyttes utleverte T-skjorter med norsk flagg, uten noen
form for skrift eller avdelingsmerker.

•

Antrekk F2 og F4 kan bæres normalt med oppbrettede ermer i sommerperioden 1. mai til
30. september, eller for øvrig når slik tillatelse er gitt. Ved behov for å forlenge perioden kan
dette avgjøres av sjef/ sjefssersjant på nivå 3. Dette gjelder både under opphold utendørs
og innendørs. Utenlands reguleres dette av lokal norsk sjef basert på klimatiske forhold.

•

Uniforms effekter og fottøy i de to kamuflasje fargene (skog og ørken) skal som hovedregel
ikke blandes eller brukes om hverandre. Unntak kan gjøres på ordre fra sjef/ sjefssersjant
nivå 3, f.eks. under opptrening for eller gjennomføring av operasjoner.

•

Jakkeermene brettes på engelsk måte. Bretten skal være ca. 5cm bred, flat uten folder og
øvre kant midt på overarmen (til nedre kant av borrelås). Når albueleddet er i nitti grader
skal ikke nedre kant av bretten treffe underarmen.

•

Jakkeermene skal ikke være brettet opp halvveis/midt på underarmen under oppstillinger
eller i garnison, men dette kan benyttes under feltforhold.

Oppbrett ca. 5 cm

3.5 Fleecejakke, dunjakke, NATO-genser og jakke, ullfrotté
Generalinspektøren for Hæren godkjente medio 2007 detaljer mht. bruk av fleecejakke i Hæren (TJ
12-3 Uniformsreglement for Hæren – rettelser og tillegg nr 2) 1. Jakke, olivengrønn, fleece, er
tilleggsplagg til feltantrekk. Den har begrenset funksjonalitet ved at den er uten flammehemming.
Avdelingssjef kan derfor fastsette lokale begrensninger i bruken basert på sikkerhetsvurdering.

1

HST 2007-06-28, ref 2006/004152-005/FORSVARET/090
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3.5.1 Følgende regler gjelder for bruk av jakke, olivengrønn, fleece
Fleecejakke skal være påsatt navnebånd og
distinksjoner. Avdelingsmerker i nedtonet utgave
kan bæres. HMKG skal bære avdelingsmerke i
originalfarger.
KS skal bære skolens armtegn i originalfarger.
Fleecejakke kan nyttes som mellomplagg til F-1, F-3
og F-5.
Fleecejakke kan nyttes som ytterste plagg slik:
•

Til F-2 i garnison, dvs. på militært
område/leirområde/ skyte- og øvingsfelt.
Jakken kan bæres sammen med feltlue eller
beret.

•

Brukeren skal påse at nedre kant av
uniformsjakken (M-04/M-98) ikke stikker ut
nedenfor kanten av fleecejakken.

•

Fleecejakke kan også nyttes som ytterste
plagg til F-4 under utenlandsoperasjoner.
Samme regler mht. bæring.

•

Fleecejakke kan nyttes som ytterste plagg til
F-2under ferdsel utenfor militært område,
men aldri under offisielle eller formelle
tilstelninger, besøk eller oppstillinger.

•

Utenfor militært område skal fleecejakken
alltid være utstyrt med navnebånd,
distinksjoner og avdelingsmerker.

•

Glidelåsen skal være lukket minst ¾ opp.

3.5.2 Genser M-77, olivengrønn (”NATO-genser”)
Genser M-77 (olivengrønn) leveres ikke lenger ut i Hæren, men svært mange har den fortsatt.
Genseren tillates derfor fortsatt brukt som mellomplagg til feltantrekk. Den kan fortsatt nyttes som
ytre plagg innendørs eller ved korte forflytninger utendørs på militært område, alltid sammen med
hodeplagg. Under genser M-77 skal alltid feltskjorte bæres. Genseren skal bæres utenpå
bukselinningen (dvs. ikke med bukseseler utenpå og aldri stukket ned innenfor bukselinningen).
Avdelingssjef (kp/tilsv.) kan regulere bruk av NATO-genser mht. likhetskrav i avdelingen.
3.5.3 Jakke, kaldt vær, kompakt, hvit/olivengrønn vendbar
Denne jakken brukes som ytterplagg under feltmessige forhold ved stopp, rast o.l. av kortere
varighet, og skal da tas på utenpå alt (også GRU`en) for å holde varmen.
Jakken er tillatt som ytterplagg i garnison med tegn og gradstegnklaff.
3.5.4 Jakke, ullfrotté, olivengrønn, 600 gram2
Jakken ble innført til bruk i Hæren i 2009. Disse føringer er gitt for bruken:

2

•

Som mellombekledning under feltuniform, fortrinnsvis under stasjonær tjeneste.

•

Som ekstra bekledning under jakke, kaldt vær, grønn/hvit (se ovenfor) ifm. statisk tjeneste.

NATO-nr 8415-25-152-4098 SAP nr 40820666
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•

Nyttes sammen med ullfrotte 200g og/eller rhovyl netting som underbekledning.

•

Under ekstremt kalde/vindfulle omgivelser.

•

Skal ikke under noen omstendigheter benyttes som ytterplagg.

•

Skal ikke brukes sammen med tjenesteuniform eller mørk uniform.

3.6 Feltantrekk 1 (M75) (M/K)

Beskrivelse:
•
•

•

Enkel feltuniform i bomull, til bruk
under alle feltforhold, sommer og
vinter.
Består av feltbukse og feltjakke.
Felthette bæres normalt sammen
med jakken, og kan festes rundt
kragen med knapper.
Tekstilet er impregnert slik at det er
vannavstøtende når det er nytt, og
det har en viss vind-beskyttende
egenskap.

Bruksområde:
• Feltuniform for alle forhold, innenog utenlands.
Brukes av:
• Alle.
Merknader:
Kan kombineres med:
• Feltlue, vinterlue, strikkelue, hjelm,
patruljehatt, beret, gardelue (HMKG).
• HMKG kan bære gardebelte utenpå
jakken.
• Membranuniform M-02.
• Forskjellige under- og mellomplagg
(f eks fleecejakke, jakke, ullfrotté).
• Forskjellig fottøy.
• Strids- og feltutrustning.
• Overtrekksuniform, snøkamuflasje.
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3.7 Feltantrekk 2 (M98/M04) (M/K)
Beskrivelse:
•

Lett feltuniform til generell bruk.

Bruksområde:
• Feltuniform og daglig uniform for alle
forhold, både i garnison og i felt.
Brukes av:
• Alle.
Merknader:
• Gjeldende versjoner av F-2 er M-98 og M-04.
• Uniformsjakken bæres normalt åpen i
halsen.
Kan kombineres med:
• Feltlue, vinterlue, strikkelue, hjelm,
patruljehatt, beret, gardelue (HMKG).
• Membranuniform M-02.
• Forskjellige under- og mellomplagg (f eks
fleecejakke, jakke, ullfrotté).
• Forskjellig fottøy.
• Strids- og feltutrustning.
• Overtrekksuniform, snøkamuflasje.
• Feltjakke fra F1.

OR 3 (nedtonet)

OR 4 (nedtonet)

OR 7

OR 4
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3.8 Feltantrekk 3 (membranuniform M02), (M/K)
Beskrivelse:
•

Feltuniform/overtrekksuniform med
pustende membran, som gir beskyttelse
mot fuktighet og vind.

Bruksområde:
• Under daglig tjeneste, feltøvelser eller
operasjoner, når vær og føreforhold tilsier
det.
Brukes av:
• Alle.
Kan kombineres med:
• Feltlue, vinterlue, strikkelue, hjelm,
patruljehatt, beret, gardelue (HMKG).
• Gradebelte (HMKG).
• Forskjellige under- og mellomplagg (f eks
fleecejakke, jakke, ullfrotté).
• Forskjellig fottøy.
• Strids- og feltutrustning.
• Overtrekksuniform, snøkamuflasje.
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3.9 Feltantrekk 4 (M02 ørken), (M/K)
Beskrivelse:
•

Lett feltuniform i ørkenkamuflasje,
til bruk under alle feltforhold hvor
ikke andre uniformer behøves.

Bruksområde:
• Feltuniform for alle forhold i
varmere strøk.
Brukes av:
• Personell i utenlandsoperasjoner.
Merknader:
Uniformen bæres normalt åpen i halsen.
Kan kombineres med:
• Feltlue, hjelm, patruljehatt, beret.
• Membranuniform M-02 (ørken).
• Forskjellige under- og mellomplagg
(f eks fleecejakke, jakke, ullfrotté).
• Strids- og feltutrustning.

3.10 Feltantrekk 5 (membranuniform M02 ørken), (M/K)
Beskrivelse:
•

Feltuniform/overtrekksuniform
med pustende membran, som gir
beskyttelse mot fuktighet og
vind.

Bruksområde:
• Under daglig tjeneste, feltøvelser
eller operasjoner, når vær og
føreforhold tilsier det.
Brukes av:
• Personell i utenlandsoperasjoner.
Merknader:
Kan kombineres med:
• Feltlue, hjelm, patruljehatt, beret.
• Forskjellige under- og
mellomplagg (f eks fleecejakke,
jakke, ullfrotté).
• Strids- og feltutrustning.

3.11 Kampvogndress, grønn (M/K)
Beskrivelse:
•

Hel dress til bruk av mannskap
på alle typer pansrede
kjøretøyer.

•

Dressen har feste/grep for å lette
evakuering av skadet personell
opp gjennom luker etc.

•

Stoffet i dressen er
flammehemmet.

•

Kampvogndressen er laget av
relativt tynt stoff, slik at brukeren
lettere kan regulere
temperaturen ved hjelp av
under- og mellombekledning.

Bruksområde:
• Brukes under daglig tjeneste,
feltøvelser eller operasjoner.
Brukes av:
Brukes av personell på pansrede
kampkjøretøyer.
Merknader:
Kan kombineres med:
• Hjelm/kampvognmannskap.
• Feltlue, hjelm, patruljehatt,
beret.
• Forskjellige under- og
mellomplagg (f eks fleecejakke,
jakke, ullfrotté).
• Forskjellig fottøy.
• Strids- og feltutrustning.
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3.12 Kampvogndress, ørken (M/K)
Beskrivelse:
•

Hel dress til bruk av mannskap på
alle typer pansrede kjøretøyer.

•

Dressen har feste/grep for å lette
evakuering av skadet personell
opp gjennom luker etc.

•

Stoffet i dressen er
flammehemmet.

•

Kampvogndressen er laget av
relativt tynt stoff, slik at brukeren
lettere kan regulere
temperaturen ved hjelp av
under- og mellombekledning.

Bruksområde:
• Brukes under alle forhold og
operasjoner med pansrede
kjøretøyer.
Brukes av:
• Brukes av personell på pansrede
kampkjøretøyer under
utenlandsoperasjoner.
Merknader:
Kan kombineres med:
• Hjelm/kampvognmannskap.
• Feltlue, hjelm, patruljehatt, beret.
• Forskjellige under- og
mellomplagg (f eks fleecejakke,
jakke, ullfrotté).
• Forskjellig fottøy.
• Strids- og feltutrustning.
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3.13 Overtrekksuniform, snøkamuflasje, M97 (M/K)
Beskrivelse:
•

Hvit, todelt overtrekksuniform i polyester.

Bruksområde:
• Overtrekks-/kamuflasjeantrekk for
vinterforhold.
Brukes av:
• Alle ved behov.
Merknader:
• Nyttes på ordre, eller slik den taktiske
situasjonen tilsier.
• Jakke/bukse kan nyttes separat.
• Utrustningen kan bæres utenpå eller under
uniformen etter behov.
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3.14 Vedlikeholdsantrekk (kjeledress) (M/K)
Beskrivelse:
•

Enkel kjeledress i polyester/bomull.

Bruksområde:
• Brukes under puss og vedlikehold, for å
spare andre antrekk for unødig slitasje.
Brukes av:
• Personell som utfører vedlikehold med fare
for tilsmussing av antrekk.
Merknader:
Kan kombineres med:
• Feltlue, beret, gardelue (HMKG).
• Støvler og sko etter funksjonelt behov.
• Verneutstyr.

3.15 Leirantrekk/arbeidsantrekk/INTOPS (klimasone 2), (M/K)
Beskrivelse:
•

Lett antrekk beregnet til bruk i klimasone 2,
i forhold med sterk varme.

•

Shorts, T-skjorte, sokker, sandaler,
hodeplagg.

Bruksområde:
• Under tjeneste innenfor eget (sikret) leir/baseområde når vær og temperaturforhold
tilsier det.
Brukes av:
• Personell i utenlandsoperasjoner.
Merknader:
• Kan også bæres uten hodeplagg.
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4 TJENESTE-, PARADE- OG MESSEANTREKK – KRAV TIL BÆRING
4.1 Generelt
Tjeneste-, parade- og messeantrekk er våre viktigste og mest synlige uniformer. Derfor stilles det
strenge krav til sammensetning og bruk av disse. Like viktig som sammensetningen av selve
antrekket er bruken av det. Det å vite hvordan man skal være antrukket ved forskjellige
anledninger er en del av den alminnelige militære dannelse. Man forventer at soldater av alle
grader vet ”hvordan man skal kle seg og te seg”. Derfor er det lagt vekt på å beskrive til hvilke
anledninger de forskjellige antrekkene nyttes.
4.2 Diverse bestemmelser
4.2.1 Ytterplagg i grønt/kaki eller kamuflasjemønster
Feltplagg som f.eks. feltjakke, membranjakke, fleecejakke, jakke ullfrotté, dunjakke) skal aldri nyttes
til tjeneste-, parade- eller messeantrekk.
Unntak: Til gammel tjenesteuniform M-56 er det fortsatt tillatt å nytte jakke, felt M-75 og
membranjakke M-02 som ytterplagg, i tillegg til kappe, befal, mosegrønn og regnkappe,
olivengrønn.
4.2.2 Hodeplagg
Jf. TJ 12-3-4. Til tjeneste- og paradeantrekk (tjenesteuniform) bærer befal OF 1 – OF 9 skyggelue/ev.
beret. Ved opptreden i avdeling reguleres bæring av hodeplagg av avdelingssjef.
OR 1 – OR 9 bærer beret.
Til Messeantrekk 1 og 2 bærer alle grader skyggelue, mørk blå.
4.2.3 Vinterfrakk (sort)
Kan også bæres utenom vinterperioden (1. okt – 30. apr) hvis vær og føre tilsier det.
4.2.4 Genser M-11, sort (”NATO-genser”)
Denne genseren er ekvivalent til sort kontorgenser og kan bæres på samme måte som den.
Sort NATO-genser skal ikke bæres til tjenesteuniform M-56 (olivengrønn) eller til feltantrekk.
4.2.5 Feltprester
Feltprester kan benytte sort rundsnippskjorte m/hvit snipp til tjeneste- og
kontorantrekk. Presteskjorte skal ikke bæres som ytterste plagg utendørs,
men bæres under jakke eller genser. Innendørs kan presteskjorte brukes som
ytterste plagg. Feltprester kan nytte stola til uniform i forbindelse med
kirkelige handlinger hvor alba ikke vil være hensiktsmessig.
4.2.6 Hvite hansker/vanter
•

Hanskene bæres på ved ankomst til arrangementet, og generelt utendørs. De tas av når lue
og eventuelt yttertøy er hengt bort. Ved formelle arrangementer (ball, fester hvor det
arrangeres dans etc.) skal hanskene bæres på under polonesen og første vals. Deretter tas
de av.

•

Hvite vanter skal brukes på ordre til Paradeantrekk 1 og Paradeantrekk 2.

•

Hvite vanter skal brukes til Paradeantrekk 3.

•

Hvite vanter skal brukes til Messeantrekk 2.

•

Bårevakt samt personell som bærer båre ved båremottak og begravelser skal alltid bruke
hvite vanter.

•

Fanevakt skal alltid bruke hvite vanter.

•

Hvite hansker (glacé) skal brukes til Messeantrekk 1.
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4.2.7 Sorte sko
•

Sorte uniformssko (ev. pumps) kan nyttes til tjenesteantrekkene, paradeantrekkene samt
Messeantrekk 2 og 3.

•

Sorte lakksko (ev. lakkpumps) nyttes til Messeantrekk 1.

•

Personell som mottar uniformsgodtgjørelse kan selv anskaffe sorte uniformssko av en noe
bedre kvalitet, med enkel tåhette, uten mønstre eller perforeringer av noe slag. Slike sko
selges også av Forsvarets uniformsutsalg.

•

Kvinner kan selv anskaffe sorte pumps og sorte støvletter (se nedenfor).

•

Sorte kalosjer er tillatt brukt sammen med sorte sko/lakksko på vei til og fra selskapelige
sammenkomster, og på vei til og fra kontor. Kalosjer skal under ingen omstendigheter
brukes ved avdeling eller noen form for formell anledning.

4.2.8 Slips – slipsnåler - mansjettknapper
•

Slips skal knytes slik at den lengste/bredeste enden når ned til overkant av beltespennen.

•

Den korte enden av slipset skal ligge bak den lengste, - ev. holdes på plass av slipsnål eller
stikkes inn mellom skjorteknapp nr. to og tre ovenfra.

•

Slipsnål og mansjettknapper av diskret utforming kan nyttes til langermet skjorte, både
grønn og hvit. Kun slike artikler av militær karakter skal bæres. Slipsnål festes på slipset i
høyde med brystlommenes klaff (skjorte).

•

Slipsnål og slips kan også nyttes hvis kortermet skjorte bæres i stedet for langermet skjorte
under jakken i sommerperioden. Hvis jakken tas av skal slipset fjernes.

•

Mansjettknapper kan også nyttes til Antrekk M1 og M2. Farge/utforming fortrinnvis i stil
med uniformens/knappenes farger. Også artikler med motiv fra Hærens underavdelinger
eller andre forsvarsgrener kan nyttes.

•

Artikler med Hærens emblem kan kjøpes fra Forsvarets uniformsutsalg.

Matrnr 30061475 Mansjettknapper/slipsnål, Hær, forgylt. NATO-ID 8455 251605057
Matrnr 30061479 Mansjettknapper/slipsnål, Hær, oksidert. NATO-ID 8455 251605054

4.2.9 Snorer
Se TJ 12-3-2.
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4.3 SPESIELT UTSTYR TIL UNIFORM
I tillegg til uniform og hodeplagg bæres spesielt utstyr til forskjellige antrekk.
4.3.1 Kryssbandolær med sabelgeheng
•

Bandolær med skulderreim og bærestropp for sabel (sabelgeheng) er laget av sort lær, med
spenner av forsølvet metall.

•

Skulderreimen bæres over høyre skulder.

•

Sabelgeheng skal alltid være montert på bandolæret når det brukes.

•

Kryssbandolær bæres av offiserer 3 OF 1 – OF 9 og befal OR 5-9 som bestemt for de
forskjellige uniformsantrekk, og normalt bare utendørs.

•

Ved høytidelige anledninger og når kongelige personer er til stede, ved melding til og fra
tjeneste, adjutanttjeneste for kongelige personer og utenlandske statsoverhoder, skal
kryssbandolæret også bæres innendørs.

•

Kryssbandolær bæres aldri utenpå kappe eller frakk, og heller ikke til daglig i militære
messer.

•

Kvinnelig befal bærer kryssbandolær på samme måte som mannlig befal, men aldri når
skjørt bæres.

4.3.2 Gallabelte
Beltet består av skinn, utvendig belagt med vevd forsølvet eller forgylt metallbånd. Det er 35mm
bredt, med forsølvet eller forgylt løvespenne. Beltet bæres til mørk uniform (M-1 og M-2) av OF 1OF 9 og befal OR 5 - OR 9, som bestemt for de forskjellige uniformsantrekk.

4.3.3 Gallaskjerf
Skjerfet er laget av karmosinrød silke med forsølvet spenne. Det bæres av
offiserer ved H M Kongens Garde som bestemt for de forskjellige
uniformsantrekk.

3

Sersjanter i HMKG bærer kryssbandolær og egen sersjantsabel iht HMKGs uniformsbestemmelser.
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4.3.4 Lakkbelte, sort med rød passepoil – kadetter
Beltet er laget av sort, lakkert skinn med rød passepoilfarge og forsølvet løvespenne. Det bæres av
kadetter ved Krigsskolen som bestemt for de forskjellige uniformsantrekk.

4.3.5 Lakkbelte, sort for OR 2 - OR 4+
Beltet er laget av sort, lakkert skinn og forsølvet/forgylt løvespenne. Det bæres av OR 1 - OR 4+ til
Messeantrekk 1.

4.3.6 Jakkebelte, sort lær m/løvespenne 4
Dette lærbelte med løvespenne bæres av alle grader fra OR 1 til OR 4+, samt VAB (OF1) til
tjenesteuniform.

4.3.7 Hæren lærbelte, bukse
Dette lærbelte med hærmerke nyttes som buksebelte. Finnes som både dame og herremodell.

4

Sersjanter i HMKG bærer gardebelte i stedet for dette beltet.
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4.3.8 Sabel med utstyr
Sabel med utstyr består av:
A. Sabel.
B. Balg.
C. Portepé.
D. Sabelgeheng og trekk for emballering (transport og oppbevaring).

NB: Portepéen skal være uten rødt skinn.
•

Sabelgehenget er laget av sort lær og har krok for feste til balgen, samt spenne for justering
av gehengets lengde.

•

Sabelgehenget skal alltid være festet på kryssbandolæret.

•

Når sabel bæres til antrekk M-1 og M-2 tas gehenget av kryssbandolæret og festes i dertil
egnet hempe på venstre side av linningen på mørk uniformsbukse.

•

Portepé med smygestol er gullbelagt for offiserer og sølvbelagt for sersjanter.

4.3.8.1 Portepé

•

Portepéen festes til skjeftet som vist på figuren under, og til bøylen med dobbelt omvikling
(trinn a-c) for at portepéens nedre ende ikke skal slå opp i ansiktet under saluttering.

•

Smygestolen plasseres midt på portepéens løse ende. Portepéen trekkes godt ned mot
parérplaten (trinn d).

•

Portepéen festes på samme måte både på offisers- og sersjantsabel.

Trinn a

Trinn b

Trinn c
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Trinn d

4.3.8.2 Bæring av sabel

•

Sabel med geheng og portepé bæres av befal som bestemt for de forskjellige
uniformsantrekk.

•

Innendørs bæres sabel påspent så lenge lue og hansker bæres.

•

Sabelen beholdes på inntil sjef eller eldste offiser tilkjennegir at våpenet kan tas av.

•

Sabelen beholdes påspent under kirkelig handling.

•

Ved arrangementer hvor en presenteres for kongelige personer bæres sabel påspent. Luen
under venstre arm med pullen ut, skyggen fremover, og hanskene sammenbrettet med
fingrene fremover i venstre hånd. Se for øvrig UD 1-1-4 Sabelreglementet.

•

Kvinnelig befal bærer sabel på samme måte som mannlig befal, men aldri når skjørt bæres.

•

Når sabel bæres til M-1 eller M-2, og vinterfrakk eller regnfrakk nyttes, stikkes
sabelgehenget gjennom åpning ved venstre sidelomme på frakken.

•

Når allværsjakke bæres, skal kryssbandolær med sabel sabelgehengæres under jakken.

Sabel til vinterfrakk.

Sabel til regnfrakk.

Sabel til allværsjakke.

4.3.9 Skulderfletninger
Skulderfletninger bæres på tjenesteuniform av adjutanter, og på mørk uniform (antrekk M-1) av
alle grader fra OR 5 til OF 9.
Den delen som danner en løkke bæres innerst på skulderen.
Skulderfletninger er i forsølvet eller forgylt utførelse for offiserer, for befal OR5 – OR9 er de sorte.
De er montert på en filtbunn i farge som tilsvarer krage- og passepoilfargen på bærerens mørke
uniform.
Skulderfletninger finnes i tre utgaver:
På mørk uniform (antrekk M-1): ”Brandenburgere”:
Brandenburgere for offiserer er flettet av sølv- eller gulltråd. Befal (OR 5-9) har sorte flettinger.
Eksempler på Brandenburgere:

Offiser OF1 – OF6/INF

Festemåte
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OR5 – OR9

Skulderfletninger for adjutanter og attachéer:
Skulderfletninger for adjutanter markerer, sammen med aiguilletten, at bæreren er adjutant eller
attaché.
Det er skulderfletningen som holder aiguilletten på plass på skulderen, og den har en spesiell
festemåte.
Disse skulderfletningene bæres både på tjenesteuniform (alle varianter) og mørk uniform.
På mørk uniform (M-1 og M-2) skal bunnfargen være i samsvar med krage- og passepoilfargen.
For tjenesteuniform (alle varianter) er bunnfargen sort, uansett våpen- eller troppeart eller
tjenestefelt.
Eksempler på skulderfletninger:

Skulderfletning til tjenesteuniform, alle våpen- og
troppearter

Skulderfletning til mørk uniform,
offiser OF 1 – OF 6/KAV

Festemåte

4.3.10 Aiguilletter
Aiguillette (uttales egyijett) er en flettet eller tvunnet pyntesnor, ofte av gull- eller sølvtråd og
utstyrt med metallspisser, som bæres til uniform hengende fra den ene skulderen og festet foran
på brystet. En aiguillette angir en funksjon, for eksempel tjenestestilling som adjutant for kongelige
personer eller attachéer for militære sjefer, eller en tilknytning. De kan også bæres som et honorært
symbol. Snorendene er utformet med en ornamentell hylseformet avslutning, ofte i sølv eller gull. 5
Hæren har to utgaver av aiguillette, stor og liten, og begge i forsølvet eller forgylt utgave.
4.3.10.1 Aiguillette, stor finnes i fire utgaver:

•

forgylt, venstre

•

forgylt, høyre

•

forsølvet, venstre

• forsølvet, høyre
Den består av en kortere og en lengre fletning av metallsnor, avsluttet nedentil med en hempe og
en metallspiss. Den skal bæres med skulderfletning i samme farge som aiguilletten.
4.3.10.2 Aiguillette, liten finnes i fire utgaver:

•

forgylt, venstre

•

forgylt, høyre

•

forsølvet, venstre

• forsølvet, høyre
Den består av en lang armløkke av tykk metallsnor med hempe til å feste under jakkeslaget. Den
skal bæres med skulderfletning i samme farge som aiguilletten og med korrekt våpenartfarge.

5

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Aiguillette
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4.3.11 Stillinger hvor aiguillette bæres
Aiguillette skal bæres under tjeneste som:
a) Overadjutant og adjutant for H M Kongen, H K H Kronprinsen og andre kongelige personer
og utenlandske statsoverhoder.
b) Forsvarsattaché, hærattaché og assisterende forsvarsattaché.
c) Adjutant for Forsvarsministeren, Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarets operative
hovedkvarter, generalinspektører for forsvarsgrenene og Heimevernet og for øvrige
militære sjefer av generalmajors grad eller høyere.
Overadjutanter og adjutanter som nevnt i pkt. a ovenfor bærer aiguillette om høyre skulder:

Øvrige adjutanter og attachéer bærer aiguillette om venstre skulder.
4.3.11.1 Aiguillette, stor

Stor aiguillette lages i forsølvet eller forgylt utførelse og består av en kortere og en lengre fletning
av metallsnor, avsluttet nedentil med en hempe og en metallspiss.
Stor aiguillette bæres til Messeantrekk 1 og ved adjutanttjeneste hos Hans Majestet Kongen.
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4.3.11.2 Aiguillette, liten

Liten aiguillette består av en flettet skulderklaff og en lang armløkke av 6mm tykk metallsnor,
forsølvet eller forgylt, med hempe til å feste under jakkeslaget.

4.3.11.3 Montering av aiguillette på uniformsjakker

Aiguillette liten:
•

Tjenesteuniform: Festes under jakkeslaget.

•

Jakke, mørk blå, enkeltspent: Festes til øverste knapp.

•

Jakke, mørk blå, dobbeltspent: Festes til øverste knapp på den siden hvor
skulderfletningen er montert.

•

Jakke mørk grønn, dobbeltspent (KAV): Festes til øverste, indre knapp (på utsiden av
jakken) på den siden hvor skulderfletningen er montert. Se bilde i pkt. 4.3.11.
Aiguillette, stor:
•

Jakke, mørk blå, enkeltspent: Den korte enden festes til øverste knapp, på utsiden av
jakken. Den lange enden festes til tredje knapp ovenfra. Se bilde i pkt. 4.3.11.

•

Jakke mørk blå, dobbeltspent: Den korteste enden festes til den øverste knappen på den
siden hvor skulderfletningen er montert. Den lengste enden festes til tredje knapp ovenfra,
på den siden hvor skulderfletningen er montert.

Jakke mørk grønn, dobbeltspent (KAV): Den korteste enden feste på øverste indre knapp på den
siden hvor skulderfletningen er montert. Den lengste enden festes på tredje knapp ovenfra, på den
siden hvor skulderfletning er montert.
4.3.11.4 Hvilken aiguillette til hvilken uniform og anledning

Mørk uniform:
•

Stor aiguillette bæres bare til Messeantrekk 1 (M-1).

• Liten aiguillette bæres til Messeantrekk 2 (M-2).
Tjenesteuniform:
• Liten aiguillette bæres til Tjenesteantrekk og Messeantrekk 3 (M-3).
Ved Slottet:
•

Under adjutanttjeneste hos H M Kongen og H K H Kronprinsen bæres aiguillette i det
tidsrom vedkommende er beordret til denne tjenesten. Bæring kan bortfalle under daglig
kontortjeneste ved annen stab.

•

Ved anledninger hvor H M Kongen eller medlemmer av kongehuset er til stede, bæres alltid
aiguillette, også når vedkommende er til stede i annen egenskap enn som overadjutant
eller adjutant.
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Andre forhold:
•

Adjutanter hos Forsvarsministeren og militære sjefer bærer aiguillette når det er beordret.

•

Attachéer bærer stor aiguillette til Messeantrekk 1 og 2.

•

Attachéer kan også bære stor aiguillette til Parade 3/Seremoni og Messeantrekk 3 når
anledningen krever det.

4.4 Uniformsbukser og uniformsjakker - beiser og passepoiler – hvem skal ha hva?
Nedenfor gis en oversikt over de forskjellige variantene av tjenesteuniform og mørk uniform for
OR- og OF-kategoriene.
4.4.1 Uniformsbukser/tjenesteuniform
Fjellgrå bukser med smal mørk grønn passepoil:
• Vernepliktige mannskaper, lærlinger og grenaderer OR1 - OR4+.
Fjellgrå bukser med doble mørk grønne beiser:
•

Befalselever (GBU/GBK).

•

Befal OR5-OR9.

•

Kadetter OF1 (alle årstrinn).

• Offiserer OF1 - OF6.
Fjellgrå bukser med doble mørk grønne beiser og smal passepoil i midten:
•

Generaler OF7 – OF9.

4.4.2 Uniformsbukser/mørk uniform
Mørk blå bukse med smal passepoil i våpen-/troppeartsfarge:
• Mannskaper, lærlinger og grenaderer OR1 - OR4+.
Mørk blå bukse med doble beiser (25mm) og smal passepoil i våpen-/troppeartsfarge:
•

Befalselever (GBU/GBK) OR4.

•

Befal OR5-OR9.

• Offiserer OF1 - OF6.
Mørk blå bukse med doble høyrøde beiser (25mm) og smal passepoil:
• Kadetter OF1.
Mørk blå bukser med doble, brede høyrøde beiser (40mm) og smal passepoil i midten:
•

Generaler OF7 – OF9.

4.4.3 Uniformsjakker/tjenesteuniform
Fjellgrå jakke uten oppslag på ermet, og med skulderklaffer:
•

Vernepliktige mannskaper, lærlinger og grenaderer OR1 - OR4+.

• Befalselever (GBU/GBK).
Fjellgrå jakke med oppslag på ermet, uten skulderklaffer («Offisersjakke»):
•

Kadetter OF1 (alle årstrinn).

•

Befal OR5 – OR9

•

Offiserer OF1 – OF9.

4.4.4 Uniformsjakker/mørk uniform
Mørk blå/mørk grønn (KAV) jakke med skulderklaffer, uten knappespeil på ermet, men med smal
passepoil i våpen-/troppeartsfarge på ermet:
•

Mannskaper, lærlinger og grenaderer OR1 - OR4+.
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Mørk blå med skulderklaffer, og med knappespeil på ermet:
• Kadetter OF1 (alle årstrinn). NB: Kadetter nytter ikke mørk grønn (KAV) jakke.
Mørk blå/mørk grønn (KAV) jakke uten skulderklaffer, med knappespeil på ermet:
•

Offiserer OF1 – OF6.

• Befal OR5 – OR9
Mørk blå dobbeltspent jakke med høyrøde passepoiler, knapper og distinksjoner i gull:
•

Generaler OF7 – OF9.

4.5 KVINNER: Retningslinjer for anskaffelse av vesker, sko og støvletter
Disse reglene er utformet for å lette anskaffelsen av nevnte effekter, og sikre et enhetlig inntrykk av
uniformen. Reglene er utarbeidet i samarbeid med Hærens brukerforum for kvinner.
4.5.1 Veske til tjenesteuniform:
Kvinner kan nytte veske i sort lær til Tjenesteantrekk 2 og til Messeantrekk 3 (både uniform med
bukse og skjørt). Forsvarets uniformsutsalg vil ikke lagerføre en egen uniformsveske, slik at den
enkelte må selv kjøpe. Disse retningslinjene gjelder når veske bæres som en del av antrekket,
eksempelvis avdelingsmiddag og kirkeparade.
Følgende krav skal tilfredsstilles:
•

Vesken skal være i sort lær eller skinn (imitert skinn kan godtas, men ikke semsket).

•

Vesken skal ha skulderreim.

•

Vesken skal ikke ha utpreget mønster, utpregede sømmer, slag eller andre detaljer som
virker for fremtredende.

•

Vesken skal ikke ha store spenner eller andre svært synlige låseordninger.

•

Dersom vesken har diskrete metallspenner, klips eller festenagler skal disse være sølvfarget.

•

Vesken skal maksimum være 28cm x 20cm x 7cm (lengde x høyde x dybde).

•

Vesken skal minimum være 18cm x 13cm x 3cm (lengde x høyde x dybde).

Dette er bilder av vesker som tilfredsstiller kravene (NB: Kun eksempler!).
Den enkelte står fritt i leverandør og prisnivå innenfor rammene som er beskrevet her.

4.5.2 Veske til Messeantrekk 1 og 2:
Kvinner kan nytte veske i sort lakk til Messeantrekk 1 og 2 (både uniform med bukse og skjørt).
Vesken skal være i sort lakk eller skinn. Samme materiale som skoene bør tilstrebes. Forsvarets
uniformsutsalg vil ikke lagerføre en egen uniformsveske, slik at den enkelte må selv kjøpe.
Følgende krav skal tilfredsstilles:
•

Vesken skal være i sort lakk.

•

Vesken kan ha skulderreim, bærestropp eller ha form som konvoluttveske.

•

Vesken skal ikke ha utpreget mønster, sømmer, slag eller andre spesielt fremtredende
detaljer.

•

Vesken skal ikke ha store spenner eller andre svært synlige låseordninger.

•

Vesken skal maksimum være 22cm x 15cm x 5cm (lengde x høyde x dybde)
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•

Vesken bør ha skjult magnetlås og klaff.

•

Dersom vesken har diskret metallspenner, klips eller festenagler skal disse være i samme
farge som knapper og distinksjoner på den mørke uniformen.

Dette er bilder av vesker som tilfredsstiller kravene (NB: Kun eksempler!).
Den enkelte står fritt i leverandør og prisnivå innenfor rammene som er beskrevet her.

4.5.3 Sko til tjenesteuniform (T-1, T-2 og M-3)
FUNIF vil føre en type sko/pumps, men den enkelte står allikevel fritt til å kjøpe sine egne hvis
ønskelig. Retningslinjene er søkt utformet slik at de gir muligheter og ikke begrensninger. Moten
og tilgjengeligheten i sortiment vil variere fra år til år. I tillegg er det enkelte individ og fot
forskjellig, og trives med forskjellig passform og type hæl.
Følgende krav skal tilfredsstilles:
•

Skoene skal være pumps.

•

Sko/pumps skal være i sort skinn eller lær.

•

Sko/pumps skal ikke være i semsket skinn eller lær.

•

Sko/pumps skal ikke ha utpreget mønster, stropper, snører, sømmer, slag eller andre
fremtredende detaljer.

•

Hælen på sko/pumps skal ikke overstige 7 cm.

•

Sko/pumps skal ikke ha noen underbygning under tåpartiet.

Dette er eksempel på sko som tilfredsstiller kravene.
Den enkelte står fritt i leverandør og prisnivå innenfor rammene som er beskrevet.

4.5.4 Sko til mørk uniform (M-2 og M-3)
Det vil ikke bli ført egne sko for kvinner til mørk uniform på FUNIF, slik at den enkelte må selv kjøpe.
Retningslinjene er søkt utformet slik at de gir mest mulig muligheter og ikke begrensninger. Moten
og tilgjengeligheten i sortiment vil variere fra år til år. I tillegg er det enkelte individ og fot
forskjellig, og trives med forskjellig passform og type hæl.
Følgende krav skal tilfredsstilles:
1. Skoene skal være pumps.
2. Sko/pumps skal være i sort lakk
3. Sko/pumps skal ikke ha utpreget mønster, stropper, snører, sømmer, slag eller andre
fremtredende detaljer.
4. Hælen på sko/pumps skal ikke overstige 7 cm.
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5. Sko/pumps skal ikke ha noen underbygning under tåpartiet.

Dette er bilder av sko som tilfredsstiller kravene (NB: Kun eksempler!).
Den enkelte står fritt i leverandør og prisnivå innenfor rammene som er beskrevet her.

4.5.5 Støvletter til tjenesteuniform (T-1, T-2 og M-3)
FUNIF vil føre en type støvlett, men den enkelte står allikevel fritt til å kjøpe sine egne dersom de
ønsker det. Retningslinjene er søkt utformet slik at de gir muligheter og ikke begrensninger. Moten,
utvalget og tilgjengeligheten vil variere fra år til år. I tillegg er det enkelte individ og fot forskjellig
og trives med forskjellig passform og type hæl.
Følgende krav skal tilfredsstilles:
1. Støvlettene skal være i sort skinn eller lær.
2. Støvletten skal ikke være i semsket skinn eller lær.
3. Støvlettene skal rekke over midt på leggen, men ikke over kneet.
4. Skoletter er ikke tillatt.
5. Støvlettene skal ikke ha utpreget mønster, spenner, sømmer, slag eller andre fremtredende
detaljer.
6. Hælen på støvlettene skal ikke overstige 5 cm.
7. Støvlettene skal ikke ha noen underbygning under tåpartiet.

Dette er bilder av støvletter som tilfredsstiller kravene (NB: Kun eksempler!).
Den enkelte står fritt i leverandør og prisnivå innenfor rammene som er beskrevet her.
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4.6 TJENESTEANTREKK, PARADEANTREKK, KONTOR- OG SOMMERANTREKK
4.6.1 Tjenesteantrekk 1 (T-1). Formelt. Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
(”Service Dress – Formal”)
Beskrivelse:
• Tjenesteuniform.
• Kryssbandolær OR 5 – OF 9
• OR 1- 4+ nytter sort lærbelte med
løvespenne.
• Skjorte, grønn, langermet.
• Slips, sko, sokker.
• Skyggelue. Våpen-/avdelingsberet kan
erstatte skyggelue.
• OR1 – OR9 nytter kun beret.
• Hansker, sorte.
• Navneskilt og båndstriper.
Bruksområde:
• T-1 brukes ved formelle anledninger,
medaljeseremonier, offentlige opptredener,
til- og fratredelse av stilling, formelle,
eksterne møter, samt når sjefen ellers finner
det korrekt.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Dress (M).
Drakt/kjole (K).
Brukes av:
Alle.

Offiserer OF1 – OF9

Merknad
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, pels.
• Lue, sort, loslue, mannskaper
• Støvletter, vinter/parade, sorte m/glidelås.
• Skjerf, sort.
• Frakk, vinter, befal.
• Regnkappe, sort.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat” (befal).
• Allværsjakke.
• NB: Mangler våpenartsmerkene
Når lettelser i antrekket tillates (kun innendørs), kan
jakken tas av. Korrekt antrekk er da langermet skjorte
med slips og sorte hylsedistinksjoner iht. grad.
NB: Vernepliktig akademisk befal (VAB OF1) bærer
jakke med skulderklaffer, og sort lærbelte i stedet for
kryssbandolær.
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OR2 – OR4+
OR5- OR9
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4.6.2 Tjenesteantrekk 1/M-56 (T1/56). Formelt. Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
Fortsatt tillatt brukt for pensjonister og vernepliktig/utskrevet befal som ikke er i tjeneste.
Ikke tillatt brukt for stadig tjenestegjørende etter 1. juli 2013.
(”Service Dress – Formal”)
Beskrivelse:
• Tjenesteuniform olivengrønn, M-56
• Bandolær, kryss m/forgylte spenner
• Buksebelte m/forgylt spenne
• Lue, tjeneste, olivengrønn m/luemerke iht.
grad (ev. avdelings-/våpenberet).
• Skjorte, kaki
• Slips, olivengrønt
• Sko, brune
• Sokker, olivengrønne (par)
• Båndstriper
• Hansker, brune
Bruksområde:
• T-1 brukes ved formelle anledninger,
medaljeseremonier, offentlige opptredener,
til- og fratredelse av stilling, formelle,
eksterne møter, samt når sjefen ellers finner
det korrekt.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Dress (M).
Drakt/kjole (K).
Brukes av:
Alle.
Merknad
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, pels, olivengrønn.
• Skjerf, olivengrønt.
• Frakk, vinter, befal, mosegrønn.
• Regnkappe, olivengrønn.
Når lettelser i antrekket tillates (kun innendørs), kan
jakken tas av. Korrekt antrekk er da langermet skjorte
med slips og grønne hylsedistinksjoner iht. grad.
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4.6.3 Tjenesteantrekk 2 (T-2). Daglig antrekk. Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
(”Service Dress – Informal”)
Beskrivelse:
• Tjenesteuniform.
•
Skjorte, grønn, langermet. Slips, sko, sokker.
• Skyggelue/ev. beret.
• OR1 – OR9 nytter kun beret.
• Kvinner kan nytte skjørt.
• Navneskilt og båndstriper.
• I sommerperioden kan kortermet skjorte
bæres under jakken (med slips), i stedet for
langermet skjorte.
Bruksområde:
• T-2 er et formelt antrekk, og brukes som
daglig antrekk i kontortjeneste, i staber, ved
militære skoler, interne og eksterne møter,
reiser, permisjon og ellers når ikke annet
antrekk er fastsatt.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Jakke/bukse (M).
Drakt eller kjole (K).
Brukes av:
Alle.
Merknad
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, pels.
• Lue, sort, loslue, mannskaper.
• Støvletter, vinter/parade, sorte m/glidelås.
• Hansker, sorte.
• Skjerf, sort.
• Regnkappe, sort.
• Frakk, vinter, befal.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat” (befal).
• Allværsjakke.
Når lettelser i antrekket tillates, kan jakken tas av.
Korrekt antrekk er da langermet skjorte med slips og
sorte hylsedistinksjoner iht. grad.
NB: Vernepliktig akademisk befal (VAB OF 1) bærer
jakke med skulderklaffer, og sort jakkebelte i stedet
for kryssbandolær.
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OR2 – OR4+
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OR5 – OR9

4.6.4 Tjenesteantrekk 2/M-56 (T-2/M-56). Daglig antrekk. Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
Fortsatt tillatt brukt for pensjonister og vernepliktig/utskrevet befal som ikke er i tjeneste.
Ikke tillatt brukt for stadig tjenestegjørende etter 1. juli 2013.
(”Service Dress – Informal”)
Beskrivelse:
• Tjenesteuniform olivengrønn, M-56
• Buksebelte m/forgylt spenne
• Lue, tjeneste, olivengrønn m/luemerke iht.
grad (ev. avdelings-/våpenberet).
• Skjorte, kaki
• Slips, olivengrønt
• Sko, brune
• Sokker, olivengrønne (par)
• Båndstriper
Bruksområde:
• T-2/M-56 er et formelt antrekk, og brukes
som daglig antrekk i kontortjeneste, i staber,
ved militære skoler, interne og eksterne
møter, reiser, permisjon og ellers når ikke
annet antrekk er fastsatt.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Jakke/bukse (M).
Drakt eller kjole (K).
Brukes av:
Alle.
Merknad
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, pels, olivengrønn.
• Skjerf, olivengrønt.
• Frakk, vinter, befal, mosegrønn.
• Regnkappe, olivengrønn.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat” (befal).
Når lettelser i antrekket tillates (kun innendørs), kan
jakken tas av. Korrekt antrekk er da langermet skjorte
med slips og grønne hylsedistinksjoner iht. grad.
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4.6.5 Kontorantrekk 1 (K-1). Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
(”Routine Working Dress”)
Beskrivelse:
• Kontorgenser med langermet skjorte, slips,
tjenestebukse, belte, sko.
• Beret.
• Kvinner kan bære skjørt, pumps/støvletter,
langermet skjorte, slips og kontorgenser.
• Navneskilt skal bæres.
• Kortermet skjorte kan bæres under
genseren (med slips), i stedet for langermet
skjorte.
Bruksområde:
• K-1 er det normale innendørs dagligantrekk
for tjeneste ved stab, på kontor, på militære
skoler, på interne og eksterne møter og
lignende.
• K-1 kan også brukes sammen med
hodeplagg ved korte opphold utendørs,
f. eks. ved forflytning mellom bygninger
eller til/fra kjøretøy.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
• Navneskilt bæres på kontorgenserens
brystlommeklaff (høyre side).
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Catalinajakke (befal).
• Støvletter, vinter/parade, sorte m/glidelås.
• Hansker, sorte.
• Skjerf, sort.
• Regnkappe, sort.
• Frakk, vinter, befal.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat” (befal).
• Allværsjakke.
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4.6.6 Kontorantrekk 2 (K-2). Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
(”Long Sleeved Shirt”)
Beskrivelse:
•

Som K-1, men uten kontorgenser.

•

Navneskilt skal bæres.

•
•

Bruksområde:
K-2 brukes kun innendørs ved
tjeneste i stab, ved skoler, på
kontor, på interne og eksterne
møter og lignende.
I sommerperioden bør K-2
erstattes med Sommerantrekk (S).

•

Brukes av:
Alle.
Merknader:
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•

Navneskilt bæres på høyre
brystlommeklaff.

•

Tjenestegjøringsmerke festes på
venstre brystlomme.

•

Slipsnål kan bæres.

•

Båndstriper og kvalifiseringstegn
skal ikke bæres.

4.6.7 Sommerantrekk (S). Alle grader OR1 – OF9 (M/K)
(”Short Sleeved Shirt”)
Beskrivelse:
•

Kortermet skjorte (ev. langermet skjorte
m/oppbrettede ermer), tjenestebukse,
belte, sko, beret.
• Navneskilt.
• Kvinner kan bære skjørt, kortermet
skjorte (ev. langermet skjorte
m/oppbrettede ermer), pumps.
• Hvis synlig T-skjorte bæres skal den
være hvit.
Bruksområde:
• Sommerantrekk kan brukes i sommerperioden ved utendørs og innendørs
tjeneste til erstatning for T-2. Kan også
brukes på møter, tjeneste-reiser og
ellers når ikke annet antrekk er fastsatt.
• Sommerantrekk kan også brukes ved
mer formelle anledninger når
temperatur/klima gjør det ubekvemt å
benytte f eks T-1 eller T-2, Lik praksis
forutsettes.
• Sommerantrekk kan brukes med beret.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
• Slips nyttes aldri til sommerantrekk.
• Skjorteermer brettes opp med ca. 5cm
bred brett. Øvre kant av bretten midt
på overarmen.
• Båndstriper bæres over venstre
brystlomme.
• ”Vinger” (fallskjerm, EOD, IEDD, dykker
etc.) bæres som beskrevet i TJ 12-3-2.
• Tjenestegjøringsmerke bæres på
venstre brystlomme (mangler på
nederste bilde).
• Kvalifiseringstegn kan bæres på høyre
brystlomme.
• Navneskilt bæres på høyre
brystlommeklaff.
• Avdelings- eller operasjonsmerker
bæres ikke på skjorte (unntak kan
gjøres under INTOPS).
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Catalinajakke (befal).
• Regnkappe, sort.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat”.
• Allværsjakke.

44

4.7 PARADEANTREKK
4.7.1 Paradeantrekk 1 (P-1). Alle grader OR1 - OF9 (M/K)
(”Full Ceremonial Dress”)
Beskrivelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjenesteuniform, sko (paradestøvler eno)
Skyggelue/avdelings- eller våpenberet
OR 1 – OR 9 bærer kun beret
Grønn langermet skjorte, slips
Sorte hansker, navneskilt, store medaljer,
tjenestegjøringstegn.
Offiserer og befal OR5 – OR9 bærer
kryssbandolær og sabel.
Sorte hansker.
Hvite vanter nyttes på ordre (f eks ved
avdelingsparade).

Bruksområde:
• Parader og andre høytidelige offisielle
anledninger, medaljeoverrekkelser,
avduking av statue/minnesmerke eller
lignende.
Brukes av:
Offiserer OF1 – OF9 (unntatt VAB OF1).
Befal OR5 – OR9
Merknader:
• Navneskilt bæres normalt ikke, men kan ved
spesielle anledninger, eksempelvis i
selskapelig sammenheng bæres.
• NB: Mangler våpenartsmerkene
• Sabel kan utelates på ordre.
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, sort, befal.
• Støvletter, vinter/parade, sorte m/glidelås.
• Skjerf, sort.
• Regnkappe, sort.
• Frakk, vinter, befal.
• Allværsjakke.
NB: OR1 – OR4+, samt vernepliktig akademisk befal
(VAB OF1) bærer sort jakkebelte i stedet for
kryssbandolær, og skal ikke bære sabel.
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4.7.2 Paradeantrekk 1/M-56 (P-1/M-56). Alle grader OR1 - OF9 (M/K)
Fortsatt tillatt brukt for pensjonister og vernepliktig/utskrevet befal som ikke er i tjeneste.
Ikke tillatt brukt for stadig tjenestegjørende etter 1. juli 2013.
(”Full Ceremonial Dress”)
Beskrivelse:
• Tjenesteuniform olivengrønn, M-56
• Bandolær, kryss m/forgylte spenner
• Buksebelte m/forgylt spenne
• Lue, tjeneste, olivengrønn m/luemerke iht.
grad (ev. avdelings-/våpenberet).
• Skjorte, kaki
• Slips, olivengrønt
• Sko, brune
• Sokker, olivengrønne (par)
• Hansker, brune
• Sabel
• Store medaljer
Bruksområde:
• Parader og andre høytidelige offisielle
anledninger, medaljeoverrekkelser,
avduking av statue/minnesmerke eller
lignende.
Brukes av:
Offiserer OF1 – OF9.
Merknad
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, pels, olivengrønn.
• Skjerf, olivengrønt.
• Frakk, vinter, befal, mosegrønn.
• Regnkappe, olivengrønn.
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4.7.3 Paradeantrekk 2 (P-2). Alle grader OR1 - OF9 (M/K)
(”Ceremonial Dress”)
Beskrivelse:
•

Som P-1, men båndstriper
erstatter store medaljer.

Bruksområde:
• Parader og offisielle
anledninger av noe mindre
høytidelig karakter.
Brukes av:
Offiserer og OR5 – OR9.
Merknader:
• Sabel kan utelates på ordre.
• NB: Mangler
våpenartsmerkene (offiser)
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Som for P-1.
NB: OR1 – OR4+, samt vernepliktig
akademisk befal (VAB OF1) bærer sort
lærbelte i stedet for kryssbandolær, og
skal ikke bære sabel.
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4.7.4 Paradeantrekk 3 - avdeling (P-3/Avd). Alle grader OR 1 - OF 9 (M/K)
(”Ceremonial Dress – Unit Parade”).
Når hæravdelinger paraderer bæres antrekk, våpen og utrustning som for P-1 eller P-2.
Hvis avdelingen bærer våpen skal feltstøvler nyttes av hele avdelingen (gjelder også befalet).
Buksebena festes med strikk slik at de går ned over øverste malje på feltstøvlene. Lisser skal ikke
være synlige.

Eksempel fra Gardeskolen: Paradeantrekk 3/Avdeling – uten magasinvesker. Bajonett er påsatt våpenet.
Bajonettbalg bæres ikke, da andre hæravdelinger enn HMKG ikke har såkalt «balg-anheng» for å feste balg
på vanlig belte.

HMKG som fanevakt (stilling «Manøver») – med magasinvesker.
NB: Bildet er kun et eksempel. Fanebeltet skal være hvitt!

HMKG som fanevakt (stilling «Manøver») – uten magasinvesker.
NB: Bildet er kun et eksempel. Fanebeltet skal være hvitt!
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4.7.5 Paradeantrekk 3/Seremoni (P-3/S). Alle grader OR1 - OF9 (M/K)
(”Ceremonial Dress – Individual”)
Beskrivelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjenesteuniform med hvit skjorte.
Skyggelue/avdelings- eller våpenberet.
OR 1-9 nytter kun beret.
Hvite vanter.
Båndstriper.
Navneskilt.
Sko, tjeneste.
Offiserer OF1 - OF9 og OR5 – OR9 bærer
kryssbandolær.
• OR1 – OR4+ samt VAB OF1 bærer sort
lærbelte.
Bruksområde:
• P-3/S brukes utendørs når personellet
opptrer individuelt eller i mindre grupper
(ikke i oppstilt/paraderende avdeling).
• P-3/S kan nyttes ved seremonier og
markeringer, f.eks. begravelser, båremottak,
sjefsskifter, skoleåpninger/avslutninger,
bekransninger, medaljeseremonier eller
andre anledninger når sjefen finner det
korrekt.
• P-3/S kan erstatte mørk uniform for
personell som ikke har slikt antrekk, ved
utendørs anledninger.
• P-3/S kan sees i sammenheng med antrekk
M-3, som er et innendørsantrekk.
• Antrekket passer også godt på f.eks. 17. mai
eller andre offentlige høytidsdager.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, sort, befal.
• Støvletter, vinter/parade, sorte m/glidelås.
• Skjerf, sort.
• Regnkappe, sort.
• Frakk, vinter, befal.
• Allværsjakke.
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OR5 – OR9

OR2 – OR4+
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5 MESSEANTREKK
Forsvaret har innført felles betegnelser på korresponderende antrekk. Derfor nyttes betegnelsen
”Messeantrekk” om de tre beste antrekkene, med virkning fra 1. juli 2010.
5.1.1 Messeantrekk 1 (M-1). Generalitet OF7 – OF9 (M/K)
(”Mess Dress – Full Ceremonial”)
Beskrivelse:
• Jakke, mørk blå, dobbeltspent m/høyrøde
passepoiler, krage med gulltresse og
broderte sølvstjerner.
• Bukse, mørk blå m/generalitets beiser.
• Lue, mørk blå m/snor, gull luemerke og
generalitets skyggebroderi.
• Skulderfletninger i gull.
• Belte, galla, gull.
• Store medaljer.
• Sabel, portepé og sabelstropp.
• Sko, sorte, lakk.
• Hvite hansker, glacé.
• Skjorte, hvit, uten snipp, m/lange ermer.
• Kvinner kan bære skjørt, mørk blått,
m/høyrøde beiser. Til skjørt brukes sorte
lakkpumps og strømper/strømpebukser
(champagne-/hudfarget).
Bruksområde:
• Brukes ved svært høytidelige og formelle
anledninger, som f.eks. foretrede for H M
Kongen, statsbesøk, Stortingets høytidelige
åpning eller lukking, ball, formelle
middager, bryllup, parader og lignende.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Kjole og hvitt,
snippkjole (M), Lang selskapskjole (K).
Brukes av:
Generalitet.
Merknader:
Antrekk M-1 kan bæres sammen med:
• Vinterfrakk, sort.
• Lue, vinter, befal, sort m/luemerke (gull).
• M-1 kan også nyttes sammen med
regnkappe, sort.
• Skjerf, sort nyttes kun sammen med
vinterfrakk.
• Jakke, galla, mørk blå, dobbeltspent skal
kneppes likt av kvinner og menn: venstre
slag over høyre.
• Sabel bæres ikke til skjørt.
Mørkt skjørt brukes normalt kun ved arrangementer
og anledninger innendørs.
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5.1.2 Messeantrekk 1 (M-1). OR1 – OF6 (M/K)
(”Mess Dress – Full Ceremonial”)
Beskrivelse:
•

Jakke, mørk blå, enkeltspent (ev. jakke,
dobbeltspent, mørk grønn, KAV)
m/passepoiler, krage, speil og distinksjoner
iht. grad og våpen-/troppeart.
• Bukse, mørk blå m/beiser iht. grad og våpen/troppeart.
• Lue, mørk blå iht. grad og våpen-/troppeart.
• Skulderfletninger iht. grad og våpen/troppeart.
• Belte, galla iht. våpen-/troppeart.
OR2 – OR4+ nytter sort lakkbelte.
• Store medaljer.
• Sabel, portepé og sabelstropp (OR5-OF6).
• Sko, sorte, lakk.
• Hvite hansker, glacé.
• Skjorte, hvit, uten snipp, m/lange ermer.
• Kvinner kan bære skjørt, mørk blått, m/beiser
iht. tjenestefelt. Til skjørt brukes sorte pumps
og strømper/strømpebukser (champagne/hudfarget).
Bruksområde:
• Brukes ved svært høytidelige og formelle
anledninger, som f.eks. foretrede for H M
Kongen, statsbesøk, Stortingets høytidelige
åpning eller lukking, ball, formelle middager,
bryllup, parader og lignende.
• Tilsvarende sivilt antrekk: Kjole og hvitt,
snippkjole (M), Lang selskapskjole (K).
Brukes av:
OR1 – OF6.
Merknader:
Antrekk M-1 kan bæres sammen med:
• Vinterfrakk, sort.
• Regnkappe, sort.
• Lue, vinter, befal, sort, m/luemerke.
• Skjerf, sort (kun sammen med vinterfrakk).
• Sabel bæres ikke til skjørt.
Mørkt skjørt brukes normalt kun ved arrangementer
og anledninger innendørs.
NB: OR 2-OR4+ samt vernepliktig akademisk befal
(VAB OF 1) bærer jakke med skulderklaffer, og sort
jakkebelte i stedet for gallabelte.
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OR 5 – 9 (Bildet viser OR 9/INF)

OR 2- 4+ (Bildet viser OR 4/INF)
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OR 8 /ART
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5.1.3 Messeantrekk 2 (M-2). Generalitet OF7 – OF9 (M/K)
(“Mess Dress”)
Beskrivelse:
• Jakke, mørk blå, dobbeltspent m/høyrøde
passepoiler.
• Bukse, mørk blå m/generalitets beiser.
• Lue, mørk blå m/snor, gull luemerke og
generalitets skyggebroderi.
• Sko, sorte, ev. lakk.
• Båndstriper.
•

Sabel, portepé og sabelstropp.

•
•
•

Hvite vanter.
Skjorte, hvit, uten snipp, m/lange ermer.
Kvinner kan bære skjørt, mørk blått,
m/høyrøde beiser. Til skjørt brukes sorte
lakkpumps og strømper/strømpebukser
(champagne-/hudfarget).
• Jakke, galla, mørk blå, dobbeltspent skal
kneppes likt av kvinner og menn: venstre slag
over høyre.
Bruksområde:
• M-2 brukes ved messemiddager og andre
arrangementer/samvær hvor det sivile antrekk
er smoking, ev. mørk dress.
• Ved de fleste anledninger utelates normalt
sabel, på ordre fra den som inviterer.
Brukes av:
Generalitet.
Merknader:
Antrekk M-2 kan bæres sammen med:
• Vinterfrakk, sort.
• Lue, vinter, befal, sort, m/gull luemerke.
• M-2 kan også nyttes sammen med regnkappe,
sort.
• Skjerf, sort nyttes kun sammen med
vinterfrakk.
• Kvinner kan innendørs nytte sort lakkveske til
dette antrekket.
•

Sabel bæres ikke til skjørt.

Mørkt skjørt brukes normalt kun ved arrangementer og
anledninger innendørs.
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5.1.4 Messeantrekk 2 (M-2). OR1 - OF6 (M/K)
(“Mess Dress”)
Beskrivelse:
•

Jakke, mørk blå, enkeltspent (ev. jakke,
dobbeltspent, mørk grønn, KAV)
m/passepoiler, krage, speil og distinksjoner
iht. grad og våpen-/troppeart.

•

Bukse, mørk blå m/beiser iht. grad og
våpen-/troppeart.
Lue, mørk blå iht. grad og våpen/troppeart.

•
•

Sko, sorte, evt. lakk.

•
•

Båndstriper.
Hvite vanter.

•

Skjorte, hvit, uten snipp, m/lange ermer.

•

Kvinner kan bære skjørt, mørk blått,
m/beiser iht. tjenestefelt. Til skjørt brukes
sorte pumps og strømper/strømpebukser
(brun/champagne).

Bruksområde:
• M2 kan brukes ved messemiddager og
andre arrangementer/samvær hvor det
sivile antrekk er smoking, ev. mørk dress.
• Ved de fleste anledninger utelates normalt
sabel, på ordre fra den som inviterer.
Brukes av:
OR1 – OF6.
Merknader:
Antrekk M-2 kan bæres sammen med:
• Vinterfrakk, sort.
• Regnkappe, sort.
• Lue, vinter, sort.
• Skjerf, sort nyttes kun sammen med kappe.
• Kvinner kan innendørs nytte sort lakkveske
til dette antrekket.
NB: Vernepliktig akademisk befal (VAB OF 1) bærer
jakke med skulderklaffer.
Mørkt skjørt brukes normalt kun ved arrangementer
og anledninger innendørs.
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OR5 – OR9

OR2 – OR4+
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5.1.5 Messeantrekk 3 (M-3). Selskapsantrekk. Alle grader OR1 - OF9 (M/K)
(”Optional Mess Dress”)
Beskrivelse:
•

Tjenesteuniform med hvit, langermet skjorte,
slips, sko, skyggelue (ev. avdelings/våpenberet), navneskilt og båndstriper.
• OR1 – OR9 bærer beret.
• Kvinner kan bære veske.
• Kvinner kan bære skjørt og pumps sammen
med jakke, tjeneste, i stedet for bukser.
• Støvletter nyttes ikke til M-3.
• Kryssbandolær, lakkbelte eller lærbelte bæres
ikke til dette antrekket.
Bruksområde:
• Et enklere messeantrekk som korresponderer
med tilsvarende antrekk i Sjøforsvaret og
Luftforsvaret samt antrekk som nyttes av
mange andre land.
• M-3 brukes kun ved innendørs anledninger.
• M-3 kan erstatte mørk uniform for personell
som ikke har slikt antrekk, ved innendørs
anledninger.
• Velegnet ved f.eks. avdelings- og messemiddager og lignende, mindre formelle
arrangementer innendørs, hvor det er
ønskelig med et ensartet, men litt penere
antrekk.
• M-3 kan også brukes ved høytidelige
anledninger som bryllup og tilsvarende.
• M-3 tilsvarer mørk dress.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
M-3 kan sees i sammenheng med Paradeantrekk 3/
Seremoni, som kun nyttes utendørs.
Tilleggs-/erstatningsutstyr:
• Lue, vinter, befal, sort m/luemerke.
• Lue, sort, loslue, mannskaper.
• Skjerf, sort.
• Regnkappe, sort.
• Vinterfrakk, sort.
• Kappe, helårs ”Trenchcoat” (befal).
• Allværsjakke.

5.2 YTTERPLAGG TIL TJENESTEUNIFORM OG MØRK UNIFORM
5.2.1 Allværsjakke, sort. OR1 - OF9 (M/K)
Beskrivelse:
•

Sort jakke i vindtett og vannavvisende stoff,
med avtakbart for og hette.

•

Jakken har flagg på høyre erme, og borrelås
på venstre erme for avdelingsmerke.

•

Sort hylse med brodert grad.

Bruksområde:
• Kan brukes som ytterplagg ved formelle og
uformelle anledninger hvis ikke annet er
beordret.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
• Kan bæres sammen med alle varianter av
tjenesteuniform (inkl. M-3) hele året.
• Hette kan monteres/brukes i særlig dårlig
vær.
• Mannskaper, befalselever og OR1 – OR4+
kan også bære allværsjakke sammen med
antrekk M-1 og M-2.
• Avdelingsmerke (i farger) kan bæres på
venstre arm).
• Befal OR5 – OF9 skal IKKE bære allværsjakke
til M-1 eller M-2.
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5.2.2 Lett jakke, sort, Catalina-jakke. OR1 - OF9 (M/K)
Beskrivelse:
•
•
•
•

Lett jakke som kan nyttes hele året når det
ikke er krav om mer formelt antrekk.
Jakken har nøytrale sorte knapper og er
uten flagg på høyre erme.
Frivillig artikkel ift. uniformsplikten.
Sorte hylser med broderte grader.

Bruksområde:
• Kan bæres over Kontorantrekk 1 og 2 samt
Sommerantrekk.
• Tillatt brukt hele året.
Brukes av:
• Offiserer og befal OR5 – OR9.
• Mannskaper i spesielle stillinger.
• Grenaderer og lærling/kontrakt (frivillig
plagg).
Merknader:
• Glidelåsen skal være lukket ¾ opp.
• Skjerf skal ikke bæres til catalinajakke.
• Avdelingsmerker skal ikke bæres.
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5.2.3 Lett jakke, kvinner, sort. OR1 - OF9 (K)
Beskrivelse:
•
•
•
•

Lett jakke, som alternativ for kvinner til
standard Catalinjakke modell.
Jakken har nøytrale sorte knapper, spensel i
ryggen, og er uten flagg på høyre erme.
Frivillig artikkel ift uniformsplikten.
Sorte hylser med broderte grader.

Bruksområde:
• Kan bæres over Kontorantrekk 1 og 2 samt
Sommerantrekk.
• Tillatt brukt hele året.
Brukes av:
• Offiserer (K) og befal (K).
• Mannskaper (K) i spesielle stillinger.
• Grenaderer og lærling/kontrakt (K) (frivillig
plagg).
Merknader:
• Glidelåsen skal være lukket ¾ opp.
• Skjerf skal ikke bæres til denne jakken.
• Avdelingsmerker skal ikke bæres.
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5.2.4 Regnkappe, sort. OR1 - OF9 (M/K)
Beskrivelse:
•

Lett, sort regnkappe med stikklommer og
nettingfor.

Bruksområde:
• Kan brukes sammen med alle tjeneste- og
messeantrekk ved behov, og hvis ikke annet
ytterplagg er beordret.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
• Til regnkappen bæres broderte
distinksjoner på sorte stoffhylser.
• Skjerf kan bæres. Venstre ende legges skrått
over høyre – under frakkekragen. Skjerfet
skal ikke knytes.
• Regnkappen har åpning for sabelgeheng
ved lommen på venstre side.
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5.2.5 Frakk, vinter, sort. OR1 - OF9 (M/K)
Beskrivelse:
•
•
•
•
•

Sort vinterfrakk i klassisk modell, med en
komfortabel kvalitet som er varm og ikke
krøller.
Frakken er dobbeltspent med to rader store
forsølvede knapper foran, spensel i ryggen,
festet med to store knapper.
Skulderklaffene festes med små knapper.
Standard sorte, broderte hylse-distinksjoner
bæres på skulderklaffene.
Frakken leveres i M- og K-utgave.

Bruksområde:
• Også tillatt brukt utenom vinterhalvåret (1.
oktober til 30. april) hvis vær og føre tilsier
det.
• Kan bæres til tjenesteantrekk, paradeantrekk
og messeantrekk.
Brukes av:
• Offiserer og befal.
• Mannskaper i spesielle stillinger.
• Grenaderer og lærling/kontrakt (frivillig
plagg).

Spensel med to store knapper i ryggen

Merknader:
• Vinterfrakken leveres i separat herre- og
kvinnemodell.
• Frakken bæres med venstre slag over
høyre(herreknepping) for både kvinner og
menn.
• Generalitet har generalsknapper i sølv på
frakken.
• Øvrige grader har hærknapper i sølv.
• Kryssbandolær, belte eller avdelingsmerker
bæres ikke utenpå vinterfrakk. Unntak er
Krigsskolens armtegn, som skal bæres.
• Skjerf kan bæres. Venstre ende legges skrått
over høyre – under frakkekragen. Skjerfet
skal ikke knytes.
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5.2.6 Kappe, helårs, sort, mann, “Trenchcoat”. OR2 - OF9 (M)
Beskrivelse:
•

Lett sort kappe av trenchcoatmodell.

•

Frivillig artikkel ift uniformsplikten.

•

Sorte hylser med broderte grader.

Bruksområde:
• Brukes når vær og klima tilsier det, men hvor
vinterfrakk eller allværsjakke ikke anses
tjenlig.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
Skjerf kan bæres. Venstre ende legges skrått over
høyre – under frakkekragen. Skjerfet skal ikke knytes.

64

5.2.7 Kappe, helårs, sort, kvinne, “Trenchcoat”. OR2 - OF9 (K)
Beskrivelse:
•

Lett sort kappe av trenchcoatmodell.

•

Frivillig artikkel ift. uniformsplikten.

•

Sorte hylser med broderte grader.

Bruksområde:
• Brukes når vær og klima tilsier det, men hvor
vinterfrakk eller allværsjakke ikke anses
tjenlig.
Brukes av:
Offiserer (K) og befal (K).
Merknader:
Skjerf kan bæres. Venstre ende legges skrått over
høyre – under frakkekragen. Skjerfet skal ikke knytes.

5.3 Uniformsbestemmelser for Forsvarets stabsmusikkorps
Forsvarets stabsmusikkorps i Sør- og Nord-Norge følger uniformsbestemmelsene i TJ 12-3.
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5.4 Felles graviditetsantrekk i Forsvaret
Alle forsvarsgrener har nå innført ny kolleksjon av arbeidsuniformer og tjenesteantrekk for gravide.
Uniformseffekter for Sjøforsvaret oppbevares på kleslageret på Haakonsvern. Effekter for Hæren og
Luftforsvaret lagres på Forsynings avdeling Østlandet, Nordkisa.
Artiklene blir synliggjort i regulativ for gravide fra 2013. Ref.: 1625 Reglement for forvaltning av
personlig bekledning og utrustning (PBU) i Forsvaret, punkt 4.19. Artiklene lånes ut til gravide av
avdelingene.
Det henvises til Håndbok for uniformer for gravide i Forsvaret.
5.4.1 Fremgangsmåte for å ta ut uniformsartikler for gravide
Dersom du har behov for uniformsartikler for gravide, så kontakter du forsyningslageret og avtaler
time for uttak slik at du får tid til å prøve artiklene. Når du møter på depotet for uttak medbringer
du en materiellblankett over hvilke artikler du skal ta ut. Ved behov for å ta ut større artikler i løpet
av svangerskapet følger du samme prosedyre. Ingen regel tilsier at du bare kan ta ut en gang.
Dersom du ikke tjenestegjør på Haakonsvern, så kontakter du ditt lokale forsyningslager som
deretter kontakter det lageret som har de artiklene du trenger. Uniformsartiklene vil da bli
lageroverført til ditt forsyningslager hvor du får dette ut på utlån. Dersom det av en eller annen
grunn ikke skulle være uniformsartikler som passer deg på depotet, så fyller du ut skjemaet
”Kroppsmåleskjema for gravide i Forsvaret” som sendes til hhv Stormark for sying av
tjenesteantrekk, eller Nordkisa for sying av F2-uniformsartikler som passer deg. Målskjemaet finner
du på følgende link: http://milipedia/index.php/Gravideantrekk.
Det presiseres at dette er uniformsartikler som kun er til utlån, og som derfor skal leveres tilbake på
depotet ferdig vasket/renset før du går ut i permisjon. Dette for å sikre at andre gravide også har
tilgang til slike artikler. T1-skjorte og sommerskjorte må anskaffes for egen regning på FUNIF for
personell med uniformsgodtgjørelse. For personell uten uniformsgodtgjørelse skal skjortene
kjøpes fra FUNIF på rekvisisjon og dekkes av egen avdeling. Utlån av artiklene skal ikke belastes
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5.4.2 Uniformsartikler for gravide
(«Maternity Service Dress»).
Alle plaggene finnes i størrelse: XLiten- XXStor (Kort, normal og lang versjon).
Skjortene finnes i størrelse: 34-48, men må bestilles på FUNIF.

Feltantrekk 2 (F-2)
• Bukse gravide, skog
M/04.
• Jakke gravide, M/04.

Tjenesteantrekk 1 (T1)/kontorantrekk 1
(K-1)
• Jakke gravid (strikk).
• Skjorte gravid, lange
ermer.
• Bukse gravid.
Det finnes i dag ingen
jakke/plagg som
erstatter T-1-jakke, så
ved anledninger av mer
formell art har man
ingen tilsvarende
antrekk å stille opp i.

Kontorantrekk 2 (K-2)
• Skjørt gravid.
Ev.:
• Skjorte, gravid, korte
ermer.
Som for K-1, med
følgende unntak:
• Ikke under reise.
• Utenfor militært
område kun med
godkjent ytterantrekk.
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Kappe til T-1/K-1
• Kappe gravid.

5.5 Eskorteantrekk 1/Militærpoliti (E-1/MP). Den Kongelige motorsykkeleskorte (M/K)
Beskrivelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sort MP armlet med ”MP” i rødt.
Hvitt bandolær.
Bluse olivengrønn (M/70).
Ridebukse olivengrønn (M/70).
Hvit hurtigladertaske, hvit
revolversnor og hvitt
revolverhylster.
Revolver.
Rød fløytesnor.
Sorte ridestøvler.
Olivengrønt slips.
Kakifarget skjorte.
Skuddsikker vest (bæres under
blusen).
Båndstriper.
Hvit halvhjelm.
Sorte skinnhansker, hvite
trafikkmansjetter og kjørebriller.

Bruksområde:
• Antrekket nyttes under
gjennomføring av seremonielle
eskorter knyttet til kongehuset.
Brukes av:
• Militærpoliti som fører motorsykkel
i den kongelige
motorsykkeleskorten
Merknader:
• Hjelm kan erstattes med rød beret
når man ikke er oppsatt på
motorsykkelen.
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5.6 Motorsykkelantrekk 1 (M/K)
Beskrivelse:
•

Solid motorsykkelantrekk
bestående av jakke, bukse,
hansker, hjelm, støvler og gul
refleksvest.

Bruksområde:
• Antrekket skal brukes av personell
ved all kjøring av Forsvarets
motorsykler, med unntak av
Militærpolitipersonell.
Brukes av:
• Førere av og passasjerer på militær
motorsykkel.
Merknader:
• Kan kombineres med under– og
mellomplagg etter valg.
• Det henvises for øvrig til
bestemmelsene om motorsykkel
gitt i UD 2-1; Forsvarets
sikkerhetsbestemmelser for
landmilitær virksomhet.
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5.7 Motorsykkelantrekk 2/Militærpoliti (MC-2/MP) (M/K)
Beskrivelse:
•

Solid motorsykkelantrekk
bestående av jakke, bukse, hansker,
hjelm, støvler og Militærpolitiets
refleksvest.

Bruksområde:
• Antrekket skal brukes av
Militærpoliti ved kjøring av
Forsvarets motorsykler, med
unntak av den kongelige
motorsykkeleskorte.
Brukes av:
• Militærpolitipersonell som fører
eller er passasjer på militær
motorsykkel.
Merknader:
• Kan kombineres med under– og
mellomplagg etter valg.
• Det henvises for øvrig til
bestemmelsene om motorsykkel
gitt i UD 2-1; Forsvarets
sikkerhetsbestemmelser for
landmilitær virksomhet.
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5.8 Idrettsantrekk, heldekkende (M/K)
Beskrivelse:
Heldekkende idrettsantrekk til bruk
under fysisk trening og andre
aktiviteter hvor slikt antrekk er
passende.
Bruksområde:
Fysisk trening, inne og ute.
Brukes av:
Alle.
Merknader:
• Til idrettsantrekk kan
utleverte treningssko/ev.
egne sko nyttes.
• Utlevert strikkelue.
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5.9 Uniformsartikler til bruk under FN-tjeneste
Hærens personell bruker de vanlige uniformsantrekkene også under FN-tjeneste.
For å synliggjøre status som FN-personell under oppdragets varighet bæres spesielle
tilleggsartikler i fargen «Egyptisk blå»:
Beskrivelse:
Lys blå beret i tykk ull med svettekant nederst.
Bruksområde:
Nyttes av alt personell i FN-tjeneste, til alle
uniformsantrekk. NB: Til denne bereten skal kun
nyttes FN-beretmerke.
Beskrivelse:
Forsvarets standard hjelm, bakketropper, med FNblått hjelmtrekk.
Bruksområde:
Brukes til FN-antrekk når situasjonen tilsier det.
Beskrivelse:
Patruljehatt i FN-blått stoff, med bred brem til
beskyttelse mot sol og regn. Bremmen muliggjør også
bruk av myggnetting. Hatten har hakesnor.
Bruksområde:
Brukes til alle feltantrekk under FN-tjeneste.

Beskrivelse:
FN-blå vinterlue med store og små øreklaffer.
Bruksområde:
Nyttes til alle feltantrekk for FN-personell når været
tilsier det.

Beskrivelse:
FN-blått halstørkle
Bruksområde:
Brukes til alle FN-tjenesteantrekk. Nyttes normalt ikke
til feltantrekk.

6 Ikrafttredelse
TJ 12-3-3 Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk – sammensetning og bruk trer i kraft 2016-0601. Samtidig settes Hærens uniformsbestemmelser TJ 12-3-3, datert 18. mars 2015, ut av kraft.
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