
Hei alle sammen         02.04.2020 

 

Her kommer litt info om hvordan den merkelige situasjonen vi befinner oss i påvirker 

korpsaktivitetene denne våren, sommeren og også starten på høstsemesteret. Dessverre er det 

mange aktiviteter som blir avlyst.  

Håper at det står bra til med alle våre musikanter og deres familier. Dirigentene setter stor pris på all 

kontakt med musikantene både gjennom bloggen og de digitale samlingene med hovedkorpset og 

juniorkorpset.  

Oppstart etter påske. Det sendes ut nærmere info om oppstart i eget infoskriv etter at de nasjonale 

føringene fremlegges 8. april. 

Følg ellers med på jevnlige oppdateringer på bloggen. Bloggen er et sted for å samle musikanter og 

dirigenter. Fremover vil all informasjon fra dirigenter komme på bloggen. All informasjon fra styret 

vil fortsatt bli publisert på infoskriv via Styreweb.  

Mange synes nok at denne situasjonen er både rar og tung i denne uvissheten. Husk at alt vil bli bra 

igjen og at vi alle gleder oss til å møtes igjen på Kjenn       

 

Gjelder alle. 

Marsjseminar: Marsjseminar 18. – 19. april utgår. Skulle det komme endringer i pålegg og 

bestemmelser fra myndighetene rett etter påske vurderer vi om dette kan gjennomføres i en eller 

annen form på et senere tidspunkt (f.eks. helgen etter). Dette kommer vi i så fall tilbake til. 

Loppemarkedet, som skulle funnet sted helgen 24. – 26. april er besluttet avlyst. Med de 

føringer som pr. i dag foreligger fra myndighetene vil det ikke være mulig å gjennomføre ett 

arrangement av denne typen. 

Vi tar foreløpig sikte på at høstloppemarkedet 16. – 18. oktober kan gå som planlagt. 

17. mai. Når det gjelder 17. mai avventer vi tilbakemelding fra kommunen, og må komme tilbake 

med nærmere informasjon om hvordan dagen blir gjennomført. 

Åpen dag for rekruttering og registrering av nye medlemmer i sin tradisjonelle form, utgår.  

 

Økonomi og sommerturer Bortfall av en stor del av våre inntekter, i hovedsak i forbindelse 

med avlyst Distriktsmesterskap og loppemarked, gjør at korpsets økonomiske situasjon vil forverres 

betraktelig fremover. 



Dette, i tillegg til stor usikkerhet rundt forsamlings- og reiserestriksjoner som fortsatt vil kunne 

gjelde utover sommeren, har gjort at styret har besluttet å avlyse årets sommerturer for alle 

enheter.  

Innbetalte forskudd og innarbeidede egenandelsreduksjoner gjennom kake- og kalendersalg vil bli 

refundert. 

Dersom situasjonen tillater det vil vi prøve å få til en form for markering/avslutning nærmere ferien. 

Dette vil vi komme tilbake til når situasjonen er mer avklart. 

Hva hovedkorpsets tur til Berlin angår, er det et ønske både fra turkomiteen og styret at denne turen 

gjennomføres i 2021. Dette avhenger selvsagt av korpsets økonomiske helhetssituasjon, da en 

såpass dyr tur ikke er gjennomførbar uten tilskudd fra korpset.  

Grunnet den anstrengte økonomiske situasjonen er det også besluttet at høstseminaret for RK, 

JK og HK ikke vil finne sted på Gavelstad som planlagt. Vi jobber med alternative løsninger, og det 

mest sannsynlige er at vi gjennomfører seminaret i kommunen, og da trolig på Kjenn.  Opplegg og 

rammer må vi komme tilbake til. 

 

Gjelder Juniorkorpset 

Rekrutteringsturneen som vi hadde planlagt til alle barneskolene i kommunen i mai må 

dessverre utgå. Det jobbes med alternative rekrutteringsfremstøt (f.eks. via videosnutter på You 

Tube eller liknende). 

 

Gjelder Hovedkorpset 

1.mai: Arrangementet på Skårer gård er avlyst slik at spillingen her bortfaller. Det er ikke avklart 

om det blir spilling for alders- og sykehjemmene på denne dagen. Skulle det bli endringer i pålegg 

rundt forsamlinger utendørs før denne tid, tar vi opp til vurdering om vi er komfortable med å 

gjennomføre dette i en eller annen form.  

Konfirmasjonsspillinger: Konfirmasjonene som skulle funnet sted denne våren er flyttet til 

høsten. Spillingene dermed likeså. 

Etter hvert smått tradisjonelle «før-17. mai-aktiviteter» som marsjering i Oslos gater og 

marsjøvelsen med Eldar Nilsen utgår også dersom ikke annen beskjed blir gitt. 

"Lille 17. mai" spilling på AHUS: Det er fortsatt uklart om det blir spilling for barnehagene 

på AHUS 15. mai i år. 



Norgesmesterskapet: Vi har i skrivende stund ikke fått bekreftet om dette finner sted eller 

ikke, men det er vel ikke usannsynlig at også dette arrangementet går fløyten. Så fort noe er bestemt 

med henblikk på dette vil dere få beskjed. 

 

God påske! 

Hilsen styret og dirigenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


