
 Sommertur 2018 – forberedelser av den enkelte  

 
 

 Rykkinn og Gullhaug skolekorps.  
Guardamar del Segura, Alicante Spania. 22. – 28. juni 2018.  

Forberedelser til turen:  
Den enkelte musikant og familie må selv være ansvarlig for det som står nedenfor, og at dette er i 
orden til avreisen 22. juni.  

 
Pass  
Alle må sørge for at de har gyldig pass under reisen.  
Passene må være gyldige til etter hjemkomst.  
Passet må være i god forfatning, ikke se slitt eller fillete ut.  
 
Gyldig Europeiske helsetrygdekort. Alle må ha dette med for å unngå problemer dersom man 
trenger legehjelp. Europeisk helsetrygdekort (i tilfelle man trenger medisinsk assistanse/hjelp på 

turen) må alle ha. Bestilles her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-
helsetrygdkort 

 
Forsikring  
Musikanter (rekruttkorps, hovedkorps) og ledsagere har en forsikring gjennom NMF (Norges 
Musikkorps Forbund). Se hjemmesiden til NMF, link: https://musikkorps.no/forsikring-2/  
Øvrige reisedeltagere må sørge for egen (privat) reiseforsikring.  

 
Uniform  
Sørge for at uniformen er komplett og passe, hel og i orden.  
Vi bruker «sommer uniform» på turen; HVIT piqueskjorte med korpsets logo, MØRKE BLÅ korpets 
caps, SVARTE sko og sokker, MØRKE BLÅ/MARINE BLÅ shorts eller skjørt (ikke dongeri stoff), med 
lengde rett over kne og midt på låret. Ikke «miniskjørt». Den som ønsker å bruke shorts/skjørt må 
skaffe dette selv. Eventuelt kan det brukes uniformsbukse/skjørt.  
 
Alle skal ha 2 stk. hvite pique skjorter. Uniformslageret har åpent i juni for bytte/anskaffelse av 
pique skjorter. Dato legges ut på korpsetmitt.no 

 
Instrument  
Hver enkelt musikant har ansvaret for sitt eget instrument under hele turen. Tobias og Jasmin har 
ansvaret for trommer med utstyr. Alle må sørge for at eget instrument er komplett og i orden med 
noteklype, mute, ekstra fliser o.a. Alle instrumenter må ha hard koffert (fly bagasje). Polstre inne i 
instrumentkassen (f. eks. med klær, håndkle, skumplastbiter) slik at instrumentet ikke «slenger» 
rundt inne i kassen, men ligger støtt. Dette hindrer at instrumentet blir bulkete/ødelagt.  
Ved ankomst på flyplassen MÅ alle sjekke om sitt instrument er skadet. Er det skade på instrumentet 
skal dette rapporteres til flyselskapet, som skal utstede bekreftelse på skaden.  

IKKE forlat flyplassen før instrumentet er sjekket!  
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Noter  
Dirigent Stein Wilsbeck bestemmer hvilke noter som skal være med. Marsjhefte og konserthefte.  
Notearkene skal være i plastlommer. Sett på navn inne i konsertmappen. Alle musikanter skal ha 
med eget notestativ. Sett navn på.  

 
Bagasje 
Vi reiser med flyselskapet Norwegian, som har sine regler for musikkinstrumenter. Se link: 
http://www.norwegian.no/reiseinformasjon/bagasje/musikkinstrumenter/ Maks vekt per kolli er 20 
kg. De musikantene som har instrumenter med koffert som kan gå som håndbagasje tar instrumentet 
med som håndbagasje.  

 
Lommepenger  
Forslag til lommepenger til musikantene €50 – €100 Euro (kr 500 – kr 1000,-). Beløpet avhenger av 
om man skal kjøpe ting, klær, suvenirer eller bare «godteri». For musikanter som reiser uten familie 
kan det være gunstig å gjøre en avtale med ledsager angående beløp og oppbevaring av pengene.  

 
Skjema for «Fullmakt» og «Informasjon og tillatelser»  
Skjema fylles ut for hver musikant, og underskrives av foreldre/foresatte. Musikanter som er 18 år og 
eldre underskriver selv. Skjema leveres til ledsager før avreise, og senest på siste korpsøvelse før 
turen. Skjema legges ut på www.korpsetmitt.no og kan skrives ut (PDF-fil).  
 

Flybilletter 
Flybilletter deles ut til den enkelte på et informasjonsmøte i juni. Nærmere informasjon om dato 
legges ut på www.korpsetmitt.no. 
 

Spørsmål 
Har du spørsmål om turen? Ta kontakt med turleder på  turer@korpsetmitt.no. Vi svarer så fort 
vi kan! 
 
 

God korpstur! 
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