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Kretsstevene på Abildsø skole – Abildsø idrettspark søndag 31. mai 2015. 
 
 
Aspirant – junior – hovedkorps. Full uniform, instrument uten kasse og 
marsjhefte. 
 
Oppmøte: 
Kl. 10:00: Ammerud skole 
Vi kjører i biler fra skolen til Bogerudveien. Parkering: Langs Bogerudveien og 
Bogerudslyngen 
 
Kl. 11:00: Oppstilling og marsjering i nærmiljøet på Abildsø til Abildsø idrettspark 
 
Kl. 17:00 – Fellesnummer og utmarsj – ferdig ca 17:30 
 
Kretsstevne. Alle. Kretsmedalje får man ved deltagelse på stevnet. 
For info om selve stevnet: besøk Abildsø Skoles Musikkorps sine Facebook 
sider. 
 
http://www.facebook.com/abildsoskolesmusikkorps 
 
Eller vår hjemmeside: 
www.asmk.net 
 
 
Det er påmeldt 18 skolekorps, 3 voksenkorps, 1 utenbys drillkorps og Hans Majestest 
Kongens 3. Gardekompani. 



 
  Abildsø 19. mai 2015 Revidert utgave

Revidert utgave: Informasjonsbrev til deltakerkorpsene fra korpsstevne@abildso.no  

Kjære korpsvenner, 

Velkommen til korpstevne på Abildsø søndag 31. mai! 

Vi ser fram til å ønske 18 skolekorps, 3 voksenkorps, 1 utenbys drillkorps og Hans Majestet Kongens 
3. Gardekompani (signal-, musikk- og drilltropp) velkommen til Abildsø denne dagen. Vi gleder oss til 
mye fin korpsmusikk i go’-været som er bestilt! -  

Kl Scene Konsertprogram på Abildsø idrettspark 

11:00 - Marsjering fra Karlsrud, Ryen, Skullerud og Bogerud mot Abildsø idrettspark 
11:30 Fotballbanen Puljevis innmarsj Abildsø idrettspark 

12:30 Fotballbanen Velkomsttale v/ John Vinge + Åpning av Bydelsdagene 2015 v/ BU-leder 
12:40 Fotballbanen Kolbotn-Garden, Tattoo – March One 
13:00 Fotballbanen Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani 

13:30 Fotballbanen Fellesnummer «Defilermarsj» v/ Alfred Svendsen med Hans Majestet 
Kongens 3. Gardekompani og deltakerkorpsene ledet av Major Eldar Nilsen. 

Kl Scene Konsertprogram på Abildsø skole 

13:40 2 Bøler og Ila Janitsjar ønsker velkommen til skolen (20 min) 

14:00 1 Klemetsrud skolekorps  
14.10 2 Høybråten skoles musikkorps  
14.20 1 Årvoll skoles musikkorps 
14.30 2 Bekkelaget skoles musikkorps 
14:30 3 Konsert med Oppsal janitsjar i «Hesteskoa» (30 min) 

14:40 1 Bjørndalskolenes musikkorps 
14:50 2 Ekeberg skoles musikkorps 
15:00 1 Lindebergskolenes musikkorps 
15:10 2 Ammerud skoles musikkorps 
15:20 1 Haugen skolekorps m/ drilltropp 
15:30 2 Grefsen skolekorps 
15:30 3 Konsert med Sinsen ungdomskorps m/ drilltropp i «Hesteskoa» (30 min) 

15:40 1 Vestli skolekorps 
15:50 2 Karlsrud skoles musikkorps 
16:00 1 Oppsal skoles musikkorps 
16:10 2 Nordstrandskolenes musikkorps 
16:20 1 Vålerenga skoles musikkorps 
16:30 2 Bøler og Nøklevann musikkorps 
16:40 1 Kjelsås skoles musikkorps 
16:50 2 Abildsø skoles musikkorps 
17:00 1 & 2 Fellesnummer  «Seven Nation Army» v/ The White Stripes/Gregorio Gavito 
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Oppmøte- og marsjinformasjon 
Korpsene møter kl 10:30 og står klare til å marsjere senest kl 11:00 fra følgende oppmøtesteder: 

Pulje 1 Bogerud – Korps og marsjrekkefølge: 

1. Ammerud skoles musikkorps 
2. Bøler og Nøklevann Musikkorps 
3. Grefsen Skolekorps 
4. Oppsal skoles musikkorps 
5. Oppsal Janitsjar 

Marsjleder: Arne Meyer Vedø-Hansen, tlf 915 39 175.  
Oppmøtested: Bogerudveien 
Parkering:  Langs Bogerudveien og Bogerudslyngen 
Holdeplass: Bogerud t-bane linje 3, buss nr 76 og 79 
Marsjrute: Bogerudveien - Eterveien - Østensjøveien - Grågåsveien - Abildsø idrettspark 

Se kart og veibeskrivelse i vedlagte PDF-dokument: Marsjrute 1 Bogerud.pdf  

Pulje 2 Ryen – Korps og marsjrekkefølge: 

1. Bjørndalskolenes Musikkorps 
2. Haugen Skolekorps 
3. Høybråten Skoles musikkorps 
4. Kjelsås skoles musikkorps 
5. Vestli skolekorps 

Marsjleder: Trond Breivik, tlf 934 22 802. 
Oppmøtested: Sandstuveien 70, 0680 Oslo (Ryen) 
Parkering: Langs Høgdaveien (gratis) eller på næringsområdets parkeringsplasser 

(avgiftsbelagt) 
Holdeplasser: Sandstuveien, buss nr 70 - eventuelt Ryen buss 23 og t-bane linje 4. 
Marsjrute: Sandstuveien, Høgdaveien, Enebakkveien - Venstre Smedbergveien - 

Agronomveien - Enebakkveien - Svaneveien - Abildsø idrettspark 
 
Se kart og veibeskrivelse i vedlagte PDF-dokument: Marsjrute 2 Ryen.pdf  

Pulje 3 Skullerud – Korps og marsjrekkefølge: 

1. Bøler og Ila Janitsjar 
2. Lindebergskolenes musikkorps 
3. Vålerenga skoles musikkorps 
4. Årvoll skoles musikkorps 
5. Sinsen ungdomskorps 

Marsjleder: Randi Høgh, tlf 414 74 080. 
Oppmøtested: Rimi Skullerud i krysset Johan Scharffenbergs vei 118/Skullerudveien 
Parkering: Rimi Skullerud etter avtale og sidegater 
Holdeplasser: Johan Scharffenbergs vei buss nr 70 og 79, Skullerud t-bane linje 3, buss nr 70, 76 

og 79. 
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Marsjrute: Skullerudveien - Paal Bergs vei - Løvsetdalen - Venstre i Enebakkveien - hele 

Langerudsvingen - Grågåsveien - Abildsø idrettspark 

 

Se kart og veibeskrivelse i vedlagte PDF-dokument: Marsjrute 3 Rimi Skullerud.pdf  

Pulje 4 Karlsrud – Korps og marsjrekkefølge: 

1. Bekkelaget skoles musikkorps 

2. Ekeberg Skoles Musikkorps 

3. Karlsrud skoles musikkorps 

4. Nordstrandskolenes Musikkorps 

5. Klemetsrud skolekorps 

Marsjleder: Tone Friis Ruud, tlf 901 74 464. 

Oppmøtested: Karlsrud skole 

Parkering: Karlsrud skole, sideveier, samt avgiftsbelagt parkering utenfor Elixia, Euronics og 

Rema 1000.   

Holdeplasser: Karlsrud seter t-bane 4, Karlsrud (i Raschs vei) buss 74. 

Marsjrute: Karlsrud skole - Venstre Cecilie Thoresens vei - Høyre Raschs vei - Over gangbrua 

over E6 til Smedbergveien - Krysse Enebakkveien - Fortsette Smedbergveien helt 

til vegsperre - Høyre tursti inn til Abildsø idrettspark. 

 

Se kart og veibeskrivelse i vedlagte PDF-dokument: Marsjrute 4 Karlsrud skole.pdf  

 

Pulje 5: Abildsø idrettspark – Oppmøte- og innmarsj etter avtale: 

1. Abildsø skole 

2. Kolbotn-Garden kl 12:40 

3. Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani kl 12:55  

Marsjering 
Korpsene marsjerer etter hverandre i anvist rekkefølge. Første korps i puljen spiller først, mens de 

andre kun spiller taktslag, deretter spiller korps nr 2, og slik fortsetter det til alle korps har spilt. Korps 

1 kan starte og spille igjen så snart de ikke lenger hører noen andre korps spille, for her er det rom 

for at korps i motsatt ende av toget kan spille samtidig uten å forstyrre hverandre.  

Av trafikkhensyn, er det svært viktig at korpsene holder sammen under marsjeringen. Marsjleder vil 

gå i front og stoppe trafikken, mens en marsjassistent vil gå i midten, og en aller bakerst. Disse har 

alle på seg refleksvester og vil være godt synlige både for dere og møtende trafikk.  

All spilling stopper i det korpsene kommer inn på gangveien ved Abildsø idrettspark og 

Østensjøvannet av hensyn til det som foregår på scenen.  
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Innmarsj Abildsø idrettspark 
Innmarsjen starter puljevis kl 11:30 med pulje 1, etterfulgt av pulje 2, 3 og 4. Abildsø skoles 
musikkorps kommer marsjerende inn rett etter pulje 4. Kolbotn-Garden og Hans Majestet Kongens 3. 
Gardekompani kommer marsjerende inn henholdsvis kl 12:40 og 12:55. Dette koordineres ved hjelp 
av puljenes marsjledere og assistenter, samt marsjkoordinator Jarl Odin Gifford på banen. 

I påvente av å bli kalt inn på banen, tar korpsene oppstilling langs gangstien ved Abildsø idrettspark 
og sidegater i følgende rekkefølge: 

x Pulje 1 Bogerud og Pulje 3 Skullerud tar oppstilling langs gangstien fra Grågåsveien,  
siste del av marsj- og innmarsjruten er inntegnet i gult på kartet nedenfor. Det samme gjør 
Abildsø skoles musikkorps, Kolbotn-Garden og Hans Majestet Kongens 3.  
 

x Pulje 2 Ryen og Pulje 4 Karlsrud tar oppstilling langs gangstien fra Smedbergveien,  
siste del av marsj- og innmarsjruten er inntegnet i blått på kartet nedenfor. 

 
Abildsø idrettspark og Abildsø skole sett ovenfra. Østensjøvannet til høyre i bildet. 

Puljene kommer på banen i samme rekkefølge som under marsjeringen.  

x Pulje 1 fra Bogerud v/ marsjleder Arne Meyer Vedø-Hansen, tlf 915 39 175. 
x Pulje 2 fra Ryen v/ marsjleder Trond Breivik, tlf 934 22 802. 
x Pulje 3 fra Skullerud v/ marsjleder Randi Høgh, tlf 414 74 080. 
x Pulje 4 Karlsrud v/ marsjleder Tone Friis Ruud, tlf 901 74 464. 
x Pulje 5 fra Abildsø etter avtale 
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Korpsene i hver pulje introduseres enkeltvis og marsjerer så inn på kunstgressbanen. Korpset starter 
å spille i det de er introdusert, og slutter å spille ved tegn etter maks 2,5 minutt (tilsvarende opplegg 
som ved store arrangement, f.eks. Sommarlandfestivalen i Bø).  Det er et stort stevne og alle korps 
må være oppmerksomme på informasjon som kommer fra marsjleder, marsjkoordinator og 
konferansier.  

Korpsene i puljen tar oppstilling på anvist plass på banen, se plass 1-5 på illustrasjonen nedenfor. Når 
alle korpsene i puljen har tatt plass på banen, takkes de av, og står fritt til å disponere tiden som de 
vil fram til fellesnummeret med Garden ca 13:25. 

Inn- og utmarsj for Pulje 1 Bogerud, Pulje 3 Skullerud og Pulje 5 Abildsø fra høyre banehalvdel. 

Innmarsjrute merket i gult. 
Utmarsjrute merket i rødt. 

Pulje 1 Bogerud – Korps og marsjrekkefølge: 
1. Ammerud skoles musikkorps 
2. Bøler og Nøklevann Musikkorps 
3. Grefsen Skolekorps 
4. Oppsal skoles musikkorps 
5. Oppsal Janitsjar 

 

Pulje 3 Skullerud – Korps og marsjrekkefølge: 
1. Bøler og Ila Janitsjar 
2. Lindebergskolenes musikkorps 
3. Vålerenga skoles musikkorps 
4. Årvoll skoles musikkorps 
5. Sinsen ungdomskorps 

Pulje 5: Abildsø idrettspark : 
1. Abildsø skole 
2. Kolbotn-Garden kl 12:40 
3. HMKG kl 12:55  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inn- og utmarsj for Pulje 2 Ryen og Pulje 4 Karlsrud fra venstre side av banen. 

 
→→→→ 

← Utganger og jordvoll mot Østensjøvannet → 

Abildsø skole → ← Grusbanen 

Retning Smedbergveien ← Gangsti → Retning Grågåsveien 

Inn-/utmarsj →              SCENE 
pulje 2 og 4 

↖←←←← ←Inn-/utmarsj    
pulje 1, 3 og 5 

↑ Liten port 

→
→
→
→
→
→
→
→

 ↗→→→→→→→→→→→→→ 

5 4 3  2 1 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Oppstillingsplasser ved innmarsj, plass 1-5 

→
→
→
→
→
→
→
↗

 

↖←←←←←←←←←←←←← ↘ 
↖ 
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Inn- og utmarsj for Pulje 2 Ryen og Pulje 4 Karlsrud fra venstre banehalvdel. 

Innmarsjrute merket i gult. 
Utmarsjrute merket i rødt. 

Pulje 2 Ryen: 
1. Bjørndalskolenes Musikkorps 
2. Haugen Skolekorps 
3. Høybråten Skoles musikkorps 
4. Kjelsås skoles musikkorps 
5. Vestli skolekorps 

Pulje 4 Karlsrud: 
1. Bekkelaget skoles musikkorps 
2. Ekeberg Skoles Musikkorps 
3. Karlsrud skoles musikkorps 
4. Nordstrandskolenes Musikkorps 
5. Klemetsrud skolekorps 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

← Utganger og jordvoll mot Østensjøvannet → 

Abildsø skole → ← Grusbanen 

Retning Smedbergveien ← Gangsti → Retning Grågåsveien 

Innmarsj →  → → → →↗      SCENE 

pulje 2 og 4 

  ←Innmarsj 

pulje 1, 3 og 5 
↑ Liten port 

↗ 
↗→→→→→→→→→→→↗ 

→
→
→
→
→
→
→
→
↗

 ↖←←←←←←←←←←← 

1 2 3  4 5 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Oppstillingsplasser ved innmarsj, plass 1-5 

→
→
→
→
→
→
→
→
↘

 

←←←← ↙ 

Nærmeste busstopp til idrettsparken er Smedbergveien eller 

Abildsø. Nærmeste busstopp til Abildsø skole er Abildsø. Bussene 

70, 78a, 78b og 79 betjener området. Begrenset med 
parkeringsplasser på skolen, eget parkeringsområde på 

håndballbanen innerst i Grågåsveien. Følg skilting. 
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Korpsenes musikkvalg ved innmarsj 
1. Ammerud skoles musikkorps «St.Thomas» (Sonny Rollins, arr. Idar Torskangerpoll) 
2. Bøler og Nøklevann Musikkorps «Footlifter» (Filmore) 
3. Grefsen Skolekorps «Brasil»  
4. Oppsal skoles musikkorps «Coast Guards» (Karl L. King) 
5. Oppsal Janitsjar «Children of Sanchez» (Chuck Mangione/John Higgins) 
6. Bjørndalskolenes Musikkorps «Bjørndalsangen» (R. T. Thommesen) 
7. Haugen Skolekorps «Band Parade» (Hans Offerdal) 
8. Kjelsås skoles musikkorps «I Scream You Scream»  (Torskangerpoll)  
9. Høybråten Skoles musikkorps «Høybråten-marsjen» (S. Sandberg) 
10. Vestli skolekorps «Gammel Jegermarsj» (Kjell Hagen) 
11. Bøler og Ila Janitsjar «Mot ljusare tider» (Gustaf Sundell) 
12. Lindebergskolenes musikkorps «Walliser Marsch» (H. Lochmatter) 
13. Vålerenga skoles musikkorps «Raiders March» (John Williams/Paul Lavender) 
14. Årvoll skoles musikkorps «Hey, look me over» fra musicalen «Wildcat» (Cy Coleman) 
15. Bekkelaget skoles musikkorps «Gammel jegermarsj» (Kjell Hagen) 
16. Ekeberg Skoles Musikkorps «Gospel John» (Jeff Steinberg, arr: Jim Swearingen) 
17. Karlsrud skoles musikkorps «Little League» (John Kinyon) 
18. Nordstrandskolenes Musikkorps «Riff interlude» (Harold L. Walters) 
19. Klemetsrud skolekorps («Yellow Jacket» (John Menz) 
20. Abildsø skole «Månemannen» (Vamp, arr. Torskangerpoll) 
21. Sinsen ungdomskorps «Alley Cat» (Bent Fabricius- Bjerre, arr. Inge Sunde) 
22. Kolbotn-Garden «March One» (Magnus Bocianowski, Stine Madelen Johannessen) 
23. Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani (Musikk og drill) v/ Major Eldar Nilsen 

Arrangementet på Abildsø idrettspark avsluttes med fellesnummeret «Defilermarsj» (Alfred 
Svendsen) ledet av Major Eldar Nilsen og Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani. 

Korpsfaner 
Etter korpset er takket av, leverer fanebærer korpsets fane til en av våre kolleger, som monterer den 
fast med buntebånd i nettinggjerdet rundt banen. Fanen vil da fungere som møteplass for korpset, 
og vil stå der til arrangementet på banen er overstått. Da hentes de av fanebærerne og bæres opp til 
Abildsø skole, hvor konsertdelen finner sted fra kl 14:00. Fanene kan da oppbevares i tildelt 
klasserom. 
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Konsertprogram på Abildsø skole 
Adresse: Enebakkveien 264, 1187 Oslo 

Kl Scene Konsertprogram på Abildsø skole 
13:40 2 Bøler og Ila Janitsjar ønsker velkommen til skolen 
14:00 1 Klemetsrud skolekorps 

«Theme from Spider-Man» (Robert J. Harris og Paul Francis Webster) 
«All About That Bass» (Kevin Kadish og Meghan Trainor) 

14.10 2 Høybråten skoles musikkorps 
«I Want You Back» (The Jackson 5) 
«You Can’t Stop the Beat» (Hairspray) 

14.20 1 Årvoll skoles musikkorps 
«Pokerface» (Lady Gaga) 
«Beat It» (Michael Jackson) 

14.30 2 Bekkelaget skoles musikkorps 
«Into the Clouds» (Richard. L. Saucedo) 
«Birdland» (Josef Zawinal/Bob Lowden) 

14:30 3 Stor konsert med Oppsal janitsjar i «Hesteskoa» 
14:40 1 Bjørndalskolenes musikkorps 

«Jazzoo» (David Schaffer) 
«Billie Jean» (Michael Jackson, arr. Idar Torskangerpoll) 

14:50 2 Ekeberg skoles musikkorps 
«September» (Maurice White, Al McKay og Allee Willis, arr: Mike Story) 
«Thriller» (Rod Temperton, arr: Paul Murtha) 

15:00 1 Lindebergskolenes musikkorps 
«En solskinnsdag» (Arne Hurlen, arr. Bjørn Morten Kjærnes) 
«Kongolela» (Jan Magne Førde) 

15:10 2 Ammerud skoles musikkorps 
«Fanfare Esprit» (Douglas Court) 
«La Bamba» (Los Lobos, arr. Frank Bernaerts) 

15:20 1 Haugen skolekorps m/ drilltropp 
«Eye of the Tiger» (Sullivan, Peterik/Arr. Johnnie Vinson) 
«Æ vil bare Dans» (Eliassen, Karlsen/Arr. Idar Torskangerpoll) 

15:30 2 Grefsen skolekorps 
«Happy» (JK) 
«Hip to be square» (HK) 
«Gonna Fly Now» (HK) 

15:30 3 Stor konsert med Sinsen ungdomskorps m/ drilltropp i «Hesteskoa» 
«You're the first, the last, my everything» (White/ Sepe/ Radclitte, arr. Christian 
Clasen),  «Brass Machine in street» (Arr. Espen Martinsen for Sinsen UK), 
«Saturday Night Fever» (Arr. J. Storløkken for Sinsen UK, «Sing Sing Sing» (L. 
Prima, arr J. Kelsey), «Disco Inferno»  (Arr. J. Storløkken for Sinsen UK) 

15:40 1 Vestli skolekorps 
«Can Can» (H.Offenbach, arr.Inge Sunde) 
«Rødt og Svart» (Scott Rogers) 

15:50 2 Karlsrud skoles musikkorps 
«YMCA» (J. Morali/H.Belolo/V.Willis) 
«Highlights from Harry Potter» (John Williams)   
«Medley from Shrek» (Arr: Paul Murtha) 

16:00 1 Oppsal skoles musikkorps 
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«King Size» (Fred L. Frank) 
«Little League» (John Kinyon» 
«Glade musikanter» (Kjell Hagen) 

16:10 2 Nordstrandskolenes musikkorps 
«Månemannen» (Øyvind Staveland, arr. Torskangerpoll) 
«Den norske løve» (Oscar Borg) 

16:20 1 Vålerenga skoles musikkorps 
«Soul Bossanova» (Quincy Jones/Johnnie Vinson) 
«Pål sine Balkanhøner» (Trad./Svein Fjermestad) 

16:30 2 Bøler og Nøklevann musikkorps 
«Pasadena» (Jacob de Haan) 
«Serenade for a Picket Fence» (Norman Leyden) 

16:40 1 Kjelsås skoles musikkorps 
«Hip To Be Square» (Torskangerpoll) 
«Sir Duke» (Bjørn Morten Kjærnes) 

16:50 2 Abildsø skoles musikkorps 
«Tribal War Chant» (Michael Story) 
«Wake Me Up» (Avicii, arr. Gregorio Gavito) 

17:00 1 & 2 Fellesnummer  «Seven Nation Army» v/ The White Stripes/Gregorio Gavito 
 

Korpset gjør seg klar på sin respektive scene mens korpset før spiller. Det vil stå to scenevakter der 

som er behjelpelige med å rigge. Spesielle behov må sendes oss snarest mulig. Ekstra stoler og 

notestativer står tilgjengelig ved scenene.  

Ikke alle korpsene bruker sine tilmålte 10 minutter. Vær klare til å gå på scenen minst 10 minutter før 

oppsatt plan i tilfelle flere blir tidlig ferdig. Korpsene annonseres over høyttaleranlegget.   

Ca kl 17 (forhåpentligvis litt før) – fremfører alle korpsene det siste fellesnummeret og det blir 

utmarsj rett etter dette. I følge NMF er korpsene forpliktet til å delta på fellesnumrene. 

Egne konserter med voksenkorps 
Vi har tre flotte voksenkorps med oss på stevnet. De rekrutterer dyktig korpsungdom fra året de 

fyller 15. Korpsungdommen slutter ikke i skolekorpset selv om de rekrutteres til et voksenkorps, for 

de må fortsatt prioritere arrangement i regi av skolekorpset foran voksenkorpset. Vi oppfordrer 

derfor ungdommen til å besøke de som har stand, og få med dere hele eller deler av konsertene til 

Bøler og Ila Janitsjar, Oppsal Janitsjar og Sinsen ungdomskorps på skolen.  

Instrumentoppbevaring 
På Abildsø idrettspark har korpsene hver sin møteplass ved sin egen korpsfane på kunstgressbanen. 

På skolen vil korpsene få tildelt hvert sitt klasserom til oppbevaring av instrumenter. Instrumenter og 

verdisaker oppbevares her på eget ansvar.  
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Medaljer, stevneinformasjon mm 
Stevnekontoret ligger i Klubbhuset på Abildsø idrettspark. Det vil være godt skiltet. Her må én leder 
fra hvert korps komme innom for å hente korpsets medaljer og informasjonspakke mellom kl 11:30-
13:30. De korpsene som har forhåndsbestilt kaker og brus, vil få utdelt en konvolutt med kuponger 
som kan innløses i kioskene. Dermed får musikantene selv velge hvilken type brus og/eller kake de vil 
ha. Kupongene er kun gyldig arrangementsdagen, og kan ikke byttes i kontanter eller andre varer, da 
innkjøp til stevnet bl.a. er beregnet ut i fra korpsenes forhåndsbestillinger. 

 

Førstehjelp 
Hvis det skjer uhell, meldes dette til stevnekontoret umiddelbart. Her har vi førstehjelpspersonell på 
stedet. Vi oppfordrer likevel korpsene om å ta med egen førstehjelpskoffert, da utstyret vårt er 
begrenset. Nødetater skal ved behov varsles fra stevnekontoret.  

  

Stevneledelsen kan nås på epost korpsstevne@abildso.no. På stevnet vil jeg kunne kontaktes på 
Stevnekontoret eller på mobil 406 72 717. 

Matservering 
Det er fullt mulig å spise seg god og mett på stevnet, og tørste skal dere også slippe å være. Vi selger 
drikke, pølser, hamburgere, pizzaburgere, kaker og godteri både nede på banen og på skolen. Det er 
begrenset med sitteplasser, så familie og venner må gjerne ta med seg campingstoler eller 
sitteunderlag. Noen kasser tar kun i mot betaling med kort, og noen kun betaling med kontanter. 
Disse vil være godt skiltet. Vi selger også lodd på stevnet og har mange flotte premier. 
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Seminarer lørdag 30. mai 
Har du forresten husket å melde korpset på seminarene dagen før korpsstevnet! Send oss en epost 

som inneholder navn, alder på deltakerne, samt instrument. Seminaravgift kr 200 per person, 

faktureres etterskuddsvis. 

Workshop 1: Rytmetrening med Lars Storck (for trommeslagere) 
Rytmisk trening og –samspill. Arbeid med koordinasjon og musikalsk kommunikasjon. Skape 

musikalsk glede, begeistring og mestring.  Kl 12-16 i Teatersalen på Abildsø skole.  

Workshop 2: Jazzimprovisasjon med Improbasen (for blåsere) 
Innføring i grunnleggende jazzimprovisasjon. Lek og utforsking av enkle skalaer og melodisk 

materiale. Samspill. Skape musikalsk glede, begeistring og mestring.  Kl 12-16 i Nedre gymsal 

på Abildsø skole.  

For mer informasjon, gå inn på våre Facebook-sider og les mer om seminarene under 

«Arrangementer»: http://www.facebook.com/abildsoskolesmusikkorps 

 

 

Med vennlig hilsen  

Anne Hepsø  

Stevnekoordinator 

Abildsø skoles musikkorps 

 

 

 

 

 

 

Arrangementet støttes av Østensjø Bydelsdager  
og Lions avd. Manglerud/Abildsø. 

 

Vel møtt til 
Abildsø! 

http://www.facebook.com/abildsoskolesmusikkorps


Vær oppmerksom – ruten kan inneholde feil eller områder som ikke egner seg for gange

Veibeskrivelse fra Bogerudveien til Abildsø idrettspark

Oslo

550 m / 6 min

Oslo

Til fots 1,9 km, 22 min

Bogerudveien

1. Gå nord på Bogerudveien mot

Bogerudslyngen

2. Sving til venstre og inn på Eterveien

Eterveien

3. Gå nordvest på Eterveien

280 m

250 m

110 m



Disse anvisningene er kun til planleggingsformål. Du kan oppleve at veiarbeid,
trafikk, vær eller annet fører til at forholdene avviker fra kartresultatet, og bør
planlegge ruten din deretter. Følg alltid skilting og annen vei-informasjon underveis.

800 m / 10 min

1187 Oslo

550 m / 6 min

1187 Oslo

4. Hold til venstre for å holde deg på

Eterveien

5. Sving til venstre og inn på

Østensjøveien

6. Sving til høyre og inn på Grågåsveien

Grågåsveien

7. Gå nordvest på Grågåsveien mot

Svaneveien

8. Ta til høyre

 Stedet du skal til er på høyre hånd

Abildsø idrettspark

41 m

550 m

73 m

550 m

8 m

Kartdata ©2015 Google


