
   

 

KORNETT, TROMPET, 

BARYTON, TUBA  

  

 

STELL OG VEDLIKEHOLD AV MESSINGINSTRUMENTER  

Hvordan står det til med instrumentet ditt? Trege ventiler?  Bulker? Etuiskader? 
Her er noen råd!  
  

Trege ventiler:  

Ta ut ventilene (en av gangen) for vasking. Husk å sette ventilene i den 
rekkefølge de står i hornet. Vask ventilene i mildt såpevann en etter en, 
og tørk dem med en klut som ikke loer. Rens ventilhuset. Deretter 
smører du dem med ventilolje. Sett ventilene på plass i riktig 
rekkefølge igjen.  
Er ventilene fortsatt ikke bra, så leverer du det til 
instrumentforvalterne for reparasjon.   
  

Ventilene må regelmessig få litt olje. Etter sommersesongen bør hornet vaskes, da 
det er mye støv og skitt i lufta som kommer inn i hornet.   
  

Forsølvede instrumenter: Kan vaskes i lunkent sun-light såpevann (ikke Zalo, det er 
for sterkt)  
Lakkerte instrumenter: Må ikke vaskes i såpevann.  
Begge typer: Kan skylles i lunkent vann.  
 
Munnstykket renser og vasker du ofte, gjerne hver dag. Husk, det er her du lager 
tonene dine!  
  

Alle bulker må rettes opp av instrumentreparatør. Har du fått en bulk som må rettes 

opp leverer du det til instrumentforvalteren i korpset.   

  

  



 

 

 

 

 Rengjøring av ventilene:  

Ta ut ventilene en etter en, og sett dem i rekkefølge 1-2-3 på bordet (evt en og en av 
gangen). Dette er viktig for at du skal få dem på rett plass i instrumentet igjen. Vask 
så ventilene en og en i lunkent såpevann og skyll godt etterpå.   
 
Kontroller fjærene i ventilhuset, disse kan ha blitt skjeve. Ikke prøv å rette opp disse, 
de mister spensten hvis du prøver å dra i dem. Kjøp heller nye. Tørk alt sammen godt 
og sett ventilene på plass i ventilhuset. Husk å ta på litt olje.  
 

 

 

  

Ødelagt lakk:  

Har det løsnet litt lakk på instrumentet ditt, kan dette repareres. Puss flekken helt 
ren, deretter kan du male over med litt klar neglelakk. Da kan du kanskje bevare 
lakken på resten av instrumentet. Pass på å ikke søle.  
 

  

Etuiet:  

Legg alltid instrumentet ned i etuiet så snart du er ferdig med å 
spille, men husk å tørke godt av hornet først. Etuiet sørger du for 
å holde i orden. Dette kan rengjøres med klut.  
  

  

HUSK:  

• LA IKKE ANDRE SPILLE PÅ INSTRUMENTET DITT!  

• LEGG ALDRI HORNET FRA DEG PÅ STOLEN!  

  

  

  

  


