
Sommertur 2019 AK/RK/JK 

 

AK/RK/JK 21.23 juni 

I 2019 skal alle enhetene reise på tur sammen AK, RK og JK reiser til vakre Knattholmen kystleirskole i 

Sandefjord. Gå gjerne inn på hjemmesiden for å se hvor fint det er der: http://knattholmen.no/.   

Vi kjører nedover til Knattholmen fredag 21.juni. Oppmøte på Solheim Skole klokken 1630. Avreise 

kl 17. Fredag blir det frilek og kos på leirområdet. Lørdag skal vi lage plakater og være heiagjeng for 

HK som deltar i NM for skolekorps i Larvik. Videre blir det grilling og samling med musikkspilling i 

leirområdet på kvelden. På søndag kommer HK også til leirområdet. Da skal AK, RK og JK spille for de 

store. Vi skal også dele alle inn i lag og ha ulike poster med aktiviteter, latter og moro. Vi tar bussen 

hjemover på søndag ettermiddag. Beregnet ankomst Kjenn på søndag blir ca klokken 1730 for AK og 

RK. Ved endringer vil ankomsttid annonseres nærmere i egen melding via styreweb. 

JK reiser videre på tur med HK. 

 

HK  22-23 juni: 

HK starter sommerturen med å spille NM i Larvik lørdag 22.juni. Avreise fra Kjenn 11:00. AK, RK og JK 

kommer for å heie på HK i NM. Etter spilling samler HK seg for å spise pizza, man kan høre på andre 

korps spille i NM og så blir det en spennende periode mens vi venter på resultatene!  

Fra lørdag til søndag overnatter HK Stavern. AK, RK og JK skal bo på Knattholmen kystleirskole i 

Sandefjord. På søndag kjører også HK til Knattholmen. Da skal AK, RK og JK spille for de store. Vi skal 

også dele alle inn i lag og ha ulike poster med aktiviteter, latter og moro. Gå gjerne inn på 

hjemmesiden for å se hvor fint det er der: http://knattholmen.no/.   

 

JK/HK  23-26 juni: 

Etter en helg i Larvik reiser de minste (AK og RK) hjem, mens JK blir med HK videre til på tur til Hamar. 
Vi skal bo på Hedemarkstoppen https://hamar-hytteutleie.no/. På mandag har vi «slappe av dag» 
(med aktiviteter som fotball, slåball etc – det er godt med grøntarealer på Hedmarktoppen og det 
sjekkes ut om vi eventuelt kan leie gymsalen der hvis dårlig vær), hvor Musikantstyret har program 
på kvelden. Tirsdag planlegger vi Workshop i Hamar Kulturhus med Morten Jota (lærer på 
Toneheim), konsert/show/marsjering på torget på Hamar, shopping/bading og «siste kveld med 
gjengen». Onsdag pakker vi sammen og drar til Helgøya klatrepark og eventuell bading på Skurven på 
Helgøya. Deretter hjem på kvelden. Beregnet ankomst Kjenn på onsdag bli ca klokken 2130. Ved 
endringer vil ankomsttid annonseres nærmere i egen melding via styreweb. 
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Tidsplan for bussene 
 

Fredag 21.06.  

AK/RK/JK: Oppmøte på Solheim skole kl 16:30 

AK/RK/JK: Avreise fra Solheim kl 17:00 

AK/RK/JK: Ankomst Knattholmen ca kl. 19:30 (litt over 2 t kjøretid med buss)  

 

Lørdag 22.06.  

HK:   Avreise fra Kjenn 11:00. Oppmøte Bølgen er 13:35. (Kjøretid ca 1t 55min). 

AK/RK/JK: Avreise fra Knattholmen til Larvik 12:30 (kjøretid ca 40 min) 

AK/RK/JK: Avreise fra Larvik til Knattholmen ca 14:45 (kjøretid ca 40 min) 

  Bussene retur fra Knattholmen 15:30, i Larvik ca 16:10. 

HK:  Avreise fra Bølgen til Stavern senest kl 22:30 (Festkonserten starter kl 20) 

 

Søndag 23.06. 

HK:  Avreise fra Stavern til Knattholmen kl 10:00. (Kjøretid ca 45 min) 

HK/JK:  Avreise fra Knattholmen til Hedmarkstoppen kl 15:00 (kjøretid ca 3 t 30 min)  

AK/RK:  Avreise fra Knattholmen til Kjenn kl 15:30. Ankomst Kjenn ca kl 17:30 

 

Mandag 24.06 (JK og HK). 

Avslappingsdag! 

 

Tirsdag 25.06 (JK og HK). 

Avreise til Hamar by (tid kommer senere) 

Tilbake til Hedmarkstoppen (tid kommer senere) 

 

Onsdag 26.06 (JK og HK. 

Avreise fra Hedmarkstoppen til Klatreparken kl 11:00 (kjøretid ca 50 min) 

Avreise fra Klatreparken til Kjenn kl 19 (Kjøretid ca 2 t 15 min) 

  



Korpsledere på turen: 
 

Alle korpsledere får hovedansvar for en liten gruppe musikanter, men sammen deler vi på ansvaret 

for hele gjengen. Korpsledere kan naturligvis kontaktes hele helgen dersom det er behov for dette. 

Det er ønskelig at all kontakt går via reiseleder, slik at vi har best mulig oversikt over dette. Det 

opprettes en lukket gruppe på Facebook som oppdateres med bilder og info underveis. 

Korpsledere og kontaktpersoner: 

KORPSLEDERE : Juniorkorpset 

Niclas Haugen 

Kjersti Haraldsen 

Lene Berge Holm 

Anne Wuttudal (nestleder B) 

KORPSLEDERE : Rekruttkorpset 

Line Lillebuen 

Mari Holmslien 

Gro Hoelsbrekken 

Henriette Åkre 

Helene Bjerlin 

Morten Gjellerud 

KORPSLEDERE : Aspirantkorpset 

Silje Hjulstad 

Marianne Wold-Aarseth 

Zirva Rehman 

 
KORPSLEDERE : Hovedkorpset 

Vebjørn Oudenstad 
Ane Western 
Jan Petter Johnsen 
Trond Lindman 
Kirsten Elvsaas 
Ellen Deikås (lørdag til søndag) 
Helene Bjerlin (mandag til onsdag) 
 
 

 

REISELEDER HK:  Vebjørn Oudenstad tlf. 934 09 620/ pvou@getmail.no 

REISELEDER JK:   Niclas Haugen  tlf. 404 06 352/ nicklashhaugen@gmail.com 
REISELEDER RK:   Line Lillebuen  tlf. 468 96 874/ line.lillebuen@gmail.com 
REISELEDER AK:   Silje Hjulstad  tlf. 911 74 620/ silje.hjulstad@gmail.com 
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PAKKELISTE  
Et lite tips: en koffert eller bag med hjul – som gjør det lett å håndtere egen bagasje kan være lurt. 

 
Ha med på bussen: 

 Matpakke 

 Navnet vannflaske 

 Navnet korpssekk eller dagstursekk  

 Reisesyketabletter ved behov  

 Reisegodt (ikke lov med is/brus/potetgull i bussen) 
 
Pakke i koffert/bag: 

 Sengetøy (det er dyne/pute på overnattingsstedet, men vi må ha med putevar, dynetrekk og 
laken) 

 Håndkle 

 Pysj 

 Klær etter vær til hele turen (husk skiftetøy) 

 Toalettsaker, inkludert solkrem/after sun og myggolje/myggstift 

 Badetøy og Badehåndkle 

 RK, JK: Korpsgenser og t-skjorte  

 JK: Sort bukse/shorts/skjørt til bruk som «uniform» sammen med korps t-skjorte eller genser 
når vi skal ut i Gatene i Hamar. 

 AK: Fleecejakke til uniformen. AK får i tillegg utdelt t-skjorte på avreisedagen 
 
Korpsting som må være med: 

 Instrument, oljer, flis mm 

 Noteklype og marsjhefte 

 Noter som dere har brukt i marsjsesongen, rekrutteringsturne og sommerkonsert 

 Seler til å bære instrument 
 
Lommepenger: 
JK maks 600,- kroner (for hele turen 21-26. juni) 
AK/RK maks 200,- kroner 
 
Andre ting: 

 Evt. medisiner ved behov *) 

 Mobiltelefonen, iPad o.l. legger vi igjen hjemme :) 

 JK kan få lov til å ha med mobil/nettbrett når de reiser videre sammen med HK til Hamar.  

LØRENSKOG SKOLEKORPS TURREGLER 

1. Godt humør. 

2. Ta vare på deg selv og andre. 

3. Din korpsleder skal alltid vite hvor du er hvis du forlater gruppen/området. 

4. Selskap er hyggelig og trygt – dere må alltid være minimum tre i følge når dere går uten 
korpsleder. 

5. Oppfør deg mot andre som du vil at andre skal oppføre seg mot deg. 

6. Ordensreglene der vi bor overholder vi (inkludert tid for ro). 

7. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt. 

*) Ved bruk av medisiner er det svært viktig at korpslederne får beskjed hvis det er behov for 

spesiell oppfølging knyttet til disse. Det samme gjelder allergier og eventuelt andre behov. 


