Til
Deltakerne på drillutøverkurs
Sommerkurset 2012 på Namdals Folkehøgskole, Grong

Velkommen til Sommerkurs!
NMF Trøndelag har registrert din påmelding til årets sommerkurs for
drillere.
Det vil være svart kurs og dirigentkurs 2 samtidig på Folkehøgskolen.

OPPMØTETIDSPUNKT DRILLUTØVERKURS
Oppmøte søndag 29. juli mellom kl. 12.30 - 14.30 på Namdals
Folkehøgskole for registrering.
Informasjonsmøte kl. 15.00 i gymsalen på skolen.
Første organiserte måltid blir kveldsmat kl.19.00, så ta med matpakke.

OPPHOLD UNDER KURSET
Innkvartering og bespisning skjer på Namdals folkehøgskole, Grong. Deltakerne bor på skolens
internatanlegg sammen med deltakerne på spillekurset. (Svart kurs) Mange deltakere har
meldt inn ønske om hvem de vil dele rom med via påmeldingen. For øvrig legges deltakere fra
samme korps på samme rom. Dersom dere har andre ønsker må dette meldes til drillansvarlig
Marit Eggen på e-post: marret_91@hotmail.com innen 20. juli.
Selve drillundervisningen vil foregå i Gronghallen, en liten spasertur unna.

REISE TIL OG FRA GRONG
Dette må ordnes av deltakerne selv. De kollektive reisemulighetene til og fra Grong er tog og
buss. Folkehøgskolen ligger ca. 3 km fra stasjonen, og det vil bli satt opp transport til og fra de
aktuelle togene. Ta eventulet kontakt med et reisebyrå eller ruteselskapene. Vi oppfordrer også
deltakerne til å se på deltakerlista. Man kan jo reise flere fra sammen korps eller sted i en bil.

Til Grong:
Søndag 29. juli:
Tog fra Trondheim: kl. 07.38 - framme på Grong kl. 10.50.
Tog fra Mo i Rana: kl. 08.20 - framme på Grong kl. 11.43.

Fra Grong:
Lørdag 04. august / søndag 5. august:
Tog fra Grong: kl. 19.05 – framme i Trondheim kl. 22.07
Tog fra Grong: kl. 02.40 - framme i Mo i Rana kl. 06.05
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For dere som skal dra med tog på lørdag, vil det bli noen timers venting etter avslutningen. På
avslutningsdagen er siste måltid matpakkepausen. De som har lang reiseveg, og/eller må
vente noen timer på togavgang, bør derfor sørge for å ha nok lommepenger igjen til en liten
matbit i tilfelle behov for dette. Alternativt kan man smøre en ekstra matpakke ved frokosten.

ORGANISERING AV DAGEN
Drillundervisningen vil i hovedsak skje i tidsrommet kl. 09.00 - 18.00 hver dag.
Noen faste tidspunkter vil deltakerne måtte forholde seg til, og dette er:
Frokost:
Start undervisning:
Matpakkepause:
Middag:
Kveldsmat:

kl. 08.00
kl. 09.00
kl. 11.45 - 12.15
kl. 14.30 - 16.00
kl. 19.00

På kveldstid legges det opp til andre fritidsaktiviteter i regi av deltakerne selv. Deltakerne på
spille- og drillkurset arrangerer huskonserter. Blir det fint vær griller vi også en av kveldene.

AVSLUTNINGSKONSERT / DRILLOPPVISNING
Sommerkurset avsluttes med felles konsert og drilloppvisning for familie, slekt og venner,
lørdag 04. august kl. 13.00 i Gronghallen.

INSTRUKTØRER OG LEDERE
Instruktører::

Anne Guro Storhaug Reinås og Josefine Hauknes

Administrasjon:

Marit Eggen

DELTAKERAVGIFT
Faktura på kursavgiften er sendt til musikkorpsene. Betalingsfrist 27. juni d.å.
Deltakeravgiften MÅ være betalt for at deltakerne kan møte på kurset.
Vi minner for øvrig om at det er bindende påmelding til kurset.

ALLERGIER / SYKDOMMER
Dersom noen av deltakerne har allergier eller sykdommer vi bør vite om, ber vi om at
det blir gitt skriftlig beskjed om dette til regionkontoret innen 20. juli 2012.
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FØLGENDE SKAL MEDBRINGES TIL KURSET (HUSKELISTE)
A)

Treningstøy (turndrakt / ballettdrakt, sykkelhorts, jazzbukse eller lignende + en litt
trang overdel)
Gymsko, ballettsko, drillsko eller turnsko
Joggesko
Hårstrikk
Drillstav
Penn og papir

B)

Toalettsaker og sovepose/dyne. Ta gjerne med laken.
(folkehøgskolen stiller med madrasser til alle.)
Fritidstøy og lommepenger.

C)

Svart bukse og hvit T-skjorte (til oppvisningen på søndag)

D)

Godt humør. ☺

REGLEMENT FOR DELTAKERNE
1.

Deltakerne plikter til enhver tid å rette seg etter de beskjeder som blir gitt
av kursets administrasjon og lærere.

2.

Alle fastsatte frammøtetider, rosignal, vekke- og spisetider skal
overholdes.

3.

Deltakerne skal møte opp i god tid før undervisningstimene, slik at man er
klar når timen begynner.

4.

Deltakerne skal primært oppholde seg innenfor skolens/hallens område
under kurset. Dette gjelder spesielt turer til elvene omkring. Disse turene
skal i såfall organiseres av kursets ledelse.

5.

All bruk av alkohol er selvsagt forbudt. Brudd på denne bestemmelsen vil
øyeblikkelig føre til utvisning av kurset uten tilbakebetaling av
kursavgiften.

6.

Det skal være ro fra kl. 24.00 til kl. 07.00.

7.

Brudd på dette reglement kan føre til utvisning fra kurset uten
tilbakebetaling av kursavgiften.
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ANDRE OPPLYSNINGER
* Det vil gå nattvakt / brannvakt fra kl. 23.00 – 07.30
* Ta med baller, kort, spill, gitar, o.l.
* Arrangøren vil også stille med noe fritidsutstyr.

ADRESSE OG TELEFON
NMF Trøndelag:

Fjordgata 1,
Telefon:
Telefax:
E-post:
Nettsted:

7010 Trondheim
98 24 11 65
92 17 27 57
trondelag@musikkorps.no
www.musikkorps.no (velg krets: Trøndelag)

Namdals Folkehøgskole:
7870 Grong
Telefon: 74 33 20 00 (adm skolen) /
Mobiltelefon under kurset: 97 18 20 46 (Marit Eggen)

Ta kontakt med Regionkontoret hvis du har spørsmål.

Da gjenstår det bare å ønske alle deltakerne en riktig god sommer,
og vel møtt til trivelige kursdager på Namdals Folkehøgskole!

☺
Med vennlig hilsen
NMF Trøndelag 14.06.2012
……………………………………………………
Gørild M. Meland, sign.
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