
 
 

Side 1 
 

Vedlikehold av trombone og walthorn 

 

Trombone| 

Be spillelærer demonstrere hvordan vedlikeholdet skal utføres.  

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at 

du skader instrumentet. Vær spesielt forsiktig med sleiden. En liten bulk kan gjøre instrumentet 

ubrukelig. 

Ta av stemmebøylen (nr 1 på fig.) Hvis bøylen sitter så fast at du ikke kan trekke 

den av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren. 

Legg instrumentet og delene i lunket vann med litt Sunlight såpe. OBS: Har 

instrumentet rotasjonsventil må ikke denne ”bades” i vann.  (Korpsets tromboner 

har ikke rotasjonsventil, men hvis du har privat instrument, kan du ha slik ventil.)  

Vask instrumentet og bøylene og begge sleidene innvendig med en fleksibel 

børste.  

Vask instrumentet utvendig med en myk klut.  

Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.  

Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og 

tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.  

Smør bøylen med bøylefett og sett instrumentet sammen.  

 

Ta litt ”Slide cream” nederst på innersleiden og fordel jevnt utover. Sett sleiden sammen og dra frem 

og tilbake for å fordele kremen utover. Bruk sprayflaska og dusj vann på innersleiden for å jevne ut 

slik at sleiden glir lett. 

Merk: Det er vannet som får sleiden til å gli lett, ikke kremen! 
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Waldhorn  

Be spillelærer demonstrere hvordan vedlikeholdet skal utføres.  

Jevnlig vedlikehold: 

Det er svært viktig at ventilene blir jevnlig smurt med ”Key and rotor oil”. Be spillelærer vise deg 

hvordan dette skal gjøres.  

 

Av og til må instrumentet rengjøres:  

Ta av bøylene. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere 

instrumentet til instrumentforvalteren. 

Instrumentet skal ikke legges i vann, kun bøylene. Legg bøylene i lunket vann med litt sunlight såpe. 

Vask bøylene innvendig med en fleksibel børste. Skyll etterpå for å fjerne alle såperester.  

Tørk av instrumentet utvendig med en fuktig, myk klut.  

Smør de bevegelige ventilarmene/ leddene med spesiell klaffeolje (”key and rotor oil”). Bruk 

bare noen få dråper. Skru av ventilenes bunnskål, og legg to dråper med den tynne oljen på 

sentertappen. Skru så på bunnskåla igjen.  

Ventilene oljes med vanlig ventilolje (”valve oil”) gjennom rørene før du setter bøylene på 

plass.  

Tørk bøylene og smør de med bøylefett før de monteres på plass igjen.  

 


