KLÄDKOD
Klädkoden är viktig för att SLM Malmö
ska vara en riktig fetischklubb. Det är
därför nödvändigt att du följer den. Det
uppskattas givetvis om du anstränger dig
lite extra för att klä upp dig. Klädkoden
består av följande kategorier:
Minimum: På en klubbkväll på SLM
är minimum jeans (blå eller svarta) med
T-shirt (svart eller vit), linne eller rutig
flannelskjorta, samt grova skor/kängor eller
sportskor.
Läder: Läderkläder av alla slag,
som exempelvis läder- eller skinnbyxor,
läderjacka, chaps, harnesk eller MC-kläder.

eller rutig flannelskjorta, cowboyhatt.
Cowboyboots på fötterna.
På fötterna: Ha gärna på dig grova
mörksa skor eller kängor alternativt
sportskor. Man får ej gå barfota eller ha på
sig finskor, sandaler eller liknande.
Rakvatten och parfym ska undvikas.
På våra klubbkvällar på lördagar gäller hela
klädkoden, men på andra kvällar gäller
endast delar av den. Några exempel:
NUF: Samtliga klädkoder, utom
minimum. T-shirt eller skjorta inte tillåtet.

Gummi: Kläder i gummi eller latex,
i form av shorts, T-shirt, linne, byxor,
heltäckande dräkt, brottardräkt i gummi/
latex, gummistövlar, gasmask.

Naked: Naken. Sportskor är tillåtna.

Militär: Riktiga militärkläder och
militärkängor, gärna som sammanhållen
uniform. Även kilt ingår i den här
kategorin.

Klädkoden är ständigt under diskussion
och utvecklas över tid. Om du har några
synpunkter eller idéer, hör gärna av
dig till styrelsen. Kom dock ihåg att det
under våra öppet-kvällar är dörrvakten/
entrépersonalen som avgör om du följer
klädkoden eller inte. Du kan nekas
inträde eller bli ombedd att ta av kläder
som inte passar.

Skinhead: Rakat eller snaggat huvud,
pikétröja från till exempel Lonsdale eller
Fred Perry, hängslen, blekta jeans, kängor.
Arbetskläder: Skyddskläder för
arbeten som byggnadsarbetare, snickare
eller andra hantverksyrken, bonde eller
brandman. Skyddsskor, kängor (även
bruna – exempelvis Caterpillar) eller
gummistövlar på fötterna.
Sport: Klä dig som en idrottsman men
blanda inte olika sporter. Sportskor är OK i
den här kategorin.
Western: Jeans, chaps, jeansskjorta

Underwear: Kalsonger, jockstraps,
linne, T-shirt. Sportskor är tillåtna.

