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Kläd- och uppförandekod 2016 
När vi är i tjänst i turistgruppen, representerar vi inte bara Frivillige Bergnings-Corpsen utan 
representerar i förlängningen även Ystad. Vi skall genom uniform klädsel vara lätta att känna 
igen, vara prydliga och sträva efter ge våra besökare/kunder ett gott bemötande. Därigenom 
kan vi inte bara själva vara stolta FBC:are, utan stadens invånare kan också känna sig stolta 
över oss. 

Torgvärdar står upp i kontakt med kunder och vinnlägger sig om ett trevligt bemötande. Med-
lemmar i FBC som inte tjänstgör håller sig i bakgrunden när de besöker kollegerna på torget.  

Klädsel för turistgruppens personal 
Nedanstående anvisningar är baserade på det beslut gällande klädsel som togs av befälskåren 
11 november 2007. Anvisningarna gäller medlemmar i FBC. De som inte är medlemmar, men 
glädjande nog hjälper oss som t.ex. guider, omfattas sålunda inte av dessa anvisningar men 
kan se dem allmänna rekommendationer. 

Chaufförer, guider och museipersonal 
I första hand: 

• Svarta skor 
• Mörkblå eller svarta långbyxor 
• Vit kortärmad skjorta med avdelningens färg på axelklaffarna 
• Slips (FBC:s slips, eller mörk slips) 
• Blå FBC-mössa med emblem (bärs ej inomhus) 

Alternativt: 

• Uniformsrock och övrig klädsel enligt § 11 i reglementet (reglementet hittar man enkl-
ast i slutet medlemsmatrikeln). Detta alt. kan bli aktuellt vid beställningsturer. 

Torgvärdar 
• Svarta skor – vid mycket varm väderlek lättare fotbeklädnad. 
• Mörkblå eller svarta långbyxor – vid mycket varm väderlek kan mörkblå eller svarta 

kortbyxor bäras. 
• Vit kortärmad skjorta med avdelningens färg på axelklaffarna. 
• Slips (FBC:s slips, eller mörk slips) – vid mycket varm väderlek kan slips uteslutas 

och översta skjortknappen behöver då ej vara knäppt. 
• Blå FBC-mössa med emblem (”keps”) – vid mycket varm väderlek kan mössa uteslu-

tas. 

Övriga avvikelser 
Vid kylig väderlek får blå, stickad tröja av militär typ användas. Axelklaffarna skall vara för-
sedda med avdelningsfärg. Även den svarta FBC-jackan får användas och då kan givetvis val-
fri klädsel bäras under denna, förutsatt att denna klädsel inte syns. Vid regn får naturligtvis 
valfritt skydd mot vätan användas. 

Vänd! 
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Prislista 
• Kortärmad vit skjorta med FBC:s emblem: 125 kr. 
• Mörk slips med FBC:s emblem: 125 kr 
• Blå skärmmössa med FBC:s emblem: 65 kr 

Nya medlemmar i turistgruppen får en mössa. Om mössan har blekts av solen, så kan mössan 
utan kostnad bytas mot en ny vid återlämnande av den gamla. Försäljning av persedlar sker 
via Magnus Lindén 070-642 61 65. 

 
Exempel på reglementsenlig klädsel 

  
Prydlig och korrekt klädd chaufför från II. Avd.  Guide, tillhörande III Avd., i den lättare vari-

anten, samt chaufför ur II Avd. i variant för 
svalare väderlek. 
 

 
 

Två torgvärdar ur I. Avd. som i sommarhettan har den lättaste, 
reglementsenliga klädseln. 

Nöden har ingen lag! (Guide ur II. Avd.) 
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