
Årets korpstur er etter gammel, god oppskrift. Vi må holde på korpstradisjoner og også viderebringe
disse til nye musikanter! Vi skal sove på skole og kjøre tog. 

ASMK skal delta på den store musikkmønstringen Mjøsfestivalen på Gjøvik. I tillegg er det 
selvfølgelig lagt opp til lek og moro i Totenbadet og Vitenparken.  

Les godt igjennom informasjon nedenfor.  Detaljert program blir utdelt når korpsturen er i gang.  
Eventuelle oppdatert informasjon sendes på epost med og legges ut på asmk.net

Oppmøte: Oslo S kl. 15:30. Møt ved den store klokka i avgangshallen.  

 Togtider:  

• Tog fram: Avgang Oslo S. kl.16:11. Ankomst Gjøvik kl.18:11 
• Tog tilbake: Avgang Gjøvik kl.17:28. Ankomst Oslo S kl. 19:30 
• Foreldre har henteansvar når toget ankommer Oslo S kl. 19:30 på søndag. 

Programoversikt:

    Fredag:  

Ankomst Gjøvik kl 18:11. Vi går til innkvartering på Gjøvik skole (7 min). 
Kveldsmat ca kl 20.00. 

    Lørdag:     

Frokost kl 08:00-08:30. 
Underholdningskonkurranse klokka 9:40.  
Oppmarsj fra Gjøvik Stadion til Gjøvik Gård kl.11:10. 

Oppmøte Gjøvik Stadion i full uniform med hatt, noteveske, noteklype og marsjhefte
kl 10:55.
Offisiell åpning av festivalen på Gjøvik gård kl 12:20-12:30

 Middag kl 13:30-13:45. Taco på 15 minutter :-)
Totenbadet 15:30-17:00. Buss henter oss på Gjøvik skole 15:05 og kjører tilbake fra 
Totenbadet kl 17:15. Ta med 20-kroning til skap, i tillegg til badetøy og håndkle.
Underholdning og disco i Gjøvik Olympiske Fjellhall 19:30-22:30. Ta med penger til 
kveldshandel i kiosken! (Ingen kveldsmatservering denne kvelden.)

    Søndag:

Frokost 08:30 – 09:00. 
Rydding og pakking på skolen.
Vitensenteret kl 11:00-12:30
Middag i uniform, kl 13:40-13:55. 
Oppmøte Gjøvik Fjellhall kl 14:00 i full uniform med hatt og noteveske, instrument med
noteklype med marsjhefte 
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Oppmarsj kl 14:15 til Gjøvik Stadion hvor det er offisiell avslutning
Premieutdeling og fellesnummer (Ja, vi elsker) kl 15:00-15:30
Tilbake til Gjøvik skole for skifte og pakking av uniform

Kveldsmat på stasjonen kl 17.
Toget går fra Gjøvik 17:29

Penger: Betalingen for korpsturen dekker tog, overnatting på skole, Vitenparken, Totenbadet, og 
kveldsmiddag fredag, frokost lørdag og søndag, middag lørdag og søndag. Turkomitéen tror at 200-
300 kroner er et greit beløp til ekstra drikke, is og snop.

Pakkeliste: Pakk begrenset. Musikantene må håndtere sin egen bagasje! 

Korpsting Andre ting

• Uniformsjakke 
• Uniformsbukse/skjørt
• Uniformsskjorte 
• Uniformshatt 
• 2 par sorte sokker/hvite knestrømper 
• 2 par solbrune strømpebukser (jenter) 
• Sorte sko 
• Sorte bukser til uformell uniform 
• Elggenser 
• Elg t-skjorte 
• Marsjhefte 
• Sort noteperm 
• Noteveske (regnfrakk + hattetrekk +trekk til 
fløyte/klarinett)
• Noteklype

• Tøy til å bruke når vi ikke er i uniform 
• Badetøy og badehåndkle, 

• 20-kroners mynt til garderobeskap   
• Fleecejakke (det kan være kaldt)  
• Toalettsaker 
• Ørepropper, (Zzzzzzz!!)
• Reisesyketabletter  
• Sovepose 
• Pute dersom man ønsker 
• Liggeunderlag/oppblåsbar madrass     

• Regn/vindjakke – sjekk værmelding om behov

  
Grupper: Gruppeinndeling med gruppeleder vil dere få beskjed om før avreise.   

Nyttige lenker for de som vil vite litt mer:
http://www.mjosfestivalen.no/
http://www.totenbadeland.no/
http://www.vitensenteret.no/

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med turgruppa:  
– Marianne Masdal: marianne.masdal@dinkom.no 900 24 382
– Jon Julius Sandal: jj.sandal@heimskringla.no 452 08 928  
– Hilde Madsen: hilde.madsen@gmail.com 915 41 622

Vi gleder oss til å se alle på tur!  Hilsen turgruppa i ASMK.  

http://www.mjosfestivalen.no/
http://www.vitensenteret.no/
http://www.totenbadeland.no/


BAGASJE'(OG(PAKKEINFORMASJON(

!

• All!bagasje!(koffert/bag!og!instrument!i!hard!kasse)!leveres!på!
samspill!torsdag!18.juni!fra!kl.17.30.!
!

• Vi!pakker!korpsets!bagasje!i!en!stor!tilhenger!som!vi!kjører!fram!
og!tilbake!fra!Gjøvik.!!
!

• Bare!håndbagasje!på!toget!på!fredag.!
!

• Bagasje!og!instrumenter!hentes!på!Ammerud!skole!fra!ca.!1900!
søndag!21.juni.!Bagasje!som!ikke!hentes!til!ca.20.30!blir!satt!på!
låst!rom!og!vil!bli!der!til!høsten.!
!

• For!ordens!skyld:!!
Musikantene!skal!hentes!av!foresatte!på!Oslo!S.!!
Toget!ankommer!19.30.!



  

       MJØSFESTIVALEN 2015 
  

 Tlf.: 91 17 33 84 Elisabeth Harrang 

 
   91 59 19 67 Ane Bekkestad Fjose 
  48 17 38 20 Arne Evensen 

 

PROGRAM 
 

Ammerud Skoles Musikkorps 
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Frokost i Gjøvik olympiske fjellhall ……………………..  0800-0830   0830-0900 
Middag i Gjøvik olympiske fjellhall ……………………...  1330-1345   1340-1355 
Underholdningskonkurranse i Gjøvik kino ……………..  0940-0955    
Småkorpsseminar Ynglingen ……………………………      
Marsjkonkurranse på Gjøvik stadion …………………...      
Konsert Skateparken …………………………………….      
Bowling 1 Gjøvik ………………………………………….      
MegaZone …………………………………………………      
Vitensenteret Innlandet, Gjøvik …………………………     1100-1230 
Totenbadet, Raufoss …………………………………….  1530-1700    
Avmarsj/oppmarsj ………………………………………..  1110   1415 
  Gjøvik kirke   Fjellhallen 
 

Tider til øvrige aktiviteter i finner dere i programmet 
 

 

 
Kontaktperson: Jon Julius Sandal Mobiltlf.: 452 08 928 
Korpsvert: Lars Olav Fjose Mobiltlf.: 99591112 
 

Ankomst fredag: 0 Avreise søndag: 0 
 
Overnattingssted: Gjøvik skole (barneskolen) Antall påmeldte: 51 
 

 

 
Diverse informasjon: 
 
For å sikre en god gjennomføring av festivalen, er det helt nødvendig at alle korps forholder seg til 
oppsatte tider. I motsatt fall faller man ut av listen og får ikke delta. Alle har det travelt i perioder. 
 
! Møt opp til oppmarsj slik at dere har tid til å stille opp, tiden ovenfor er tidspunkt for start. 
! Korpsene i samme pulje går samlet og rullerer på å spille. Ikke la det blir for mye åpning mellom korpsene i 

samme pulje. Da tror biler eller andre trafikanter de kan kjøre og det skaper farlige situasjoner. 
! Stans spilling betyr stans spilling, selv om man er midt i en marsj (for ikke å overdøve korpset som er i 

innmarsj til arena) 
! Oppmøte 10 minutter før oppsatt middagstid, middag må være inntatt innen oppsatt tid (15 minutter) 
! Oppmøte underholdningskonkurranse 30 minutter før konkurransetidspunkt. 20 minutter til oppvarming. 
! Oppmøte marsjkonkurranse 15 minutter før konkurransetidspunkt. 
! Konsert i Skateparken er beregnet til 10 minutter inkludert pause mellom stykker.  
! Ikke forsink etterfølgende korps som kanskje har det travelt og skal videre til andre aktiviteter. 

 
 

 


