KRINGSJÅ SKOLEMUSIKK
KORPSTUR TIL CALELLA.
SPANIA 2016.

Calella… er en lite kystby som ligger i Catalonia ca. 6 mil
nordøst for Barcelona. Byen har ca. 18 000 – 20 000
innbyggere. Den kan spores tilbake til det 14. århundre.
Calella er en gammel fiskelandsby hvor det også var tekstil
produksjon. Usikkert om det fortsatt er slik produksjon der i
dag.
Vi kommer til en by som det er greit å finne fram i. I dag er
byen basert på turister, med mange hoteller.
Flyplassen ligger vest for Barcelona, fra den er det en kjøretur
på ca. 1 time med buss, ca. 80 km.
Det katalonske språket er ett blandingsspråk. Resultat av flere
involverte grupperinger som har hersket over dette området
opp gjennom tidene.
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Playa de Calella.

By-stranden er ca. 3 km lang. Jernbanen skiller stranden fra
byen. Her må underganger brukes.
 Mye aktiviteter på stranden.
- Ballspill
- Vannaktiviteter.

Byen har en lang handlegate med
mange butikker, så det er gode
muligheter for ‘’sjåpping’’
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Det er mange kafeer, bakerier,
muligheter for smak av oster og
spekemat.

Bare for å nevne ‘’Napoleonskaken’’, den er tre ganger så
høy der nede. Stykkene er ett
måltid for seg, vel bekommen.

Det var mye som fortsatt var
stengt når vi var der, men det
sies at byen forandrer seg når turistsesongen starter. Regner
med at det dukker opp en og annen tapas-resturante også.
Det er flere matbutikker hvor vi kan handle mat og drikke,
bla. Spar-mat.

Catalonske flagge
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Korpsledere

Tone, Elisabeth, Ingun, Paola………og………Tim.

AVREISE LILLEHAMMER LØRDAG 18/6





OPPMØTE SMESTAD SENEST KL. 04:00.
AVREISE MED BUSS FRA SMESTAD KL. 04:30.
ANKOMST GARDERMOEN CA. KL. 06:30.
FLYET LETTER CA. KL. 09:00.

Vi flyr Norwegian.
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VIKTIG INFO.
Ankomst Gardermoen ved avreise:
• Vi finner en samlingsplass på Gardermoen.
• To/tre ledere ordner med billetter.
• Vi leverer bagasjen gruppevis, starter med gruppe 1 osv.
• Vi forbereder oss til sikkerhetskontrollen og går gruppevis
igjennom.
• Instrumenter i harde instrumentkofferter sjekkes inn som
reisegods. Sjekk da inn med to bagasjelapper, en til
instrument og en til koffert.
• En leder registrer hvor mange kolli hver enkelt har med seg
på bussen.
• All bagasje merkes godt også instrumenter, i år bruker vi
rosa tape.
• Vi finner en felles samlingsplass i avgangshallen.
• Ved ‘’gate’n’’ må alle ha billetter og pass lett tilgjengelig.
• Vi går gruppevis inn i flyet. Starter med gruppe 1 – 2 osv.
• Vi finner våre plasser raskt.
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Ankomst Barcelona airport:
 Vi ankommer Barcelona ca. KL. 12:20
 Finner kofferter og annen bagasje.
 Jeg gir beskjed til Anna, vår kontaktperson, at vi har
ankommet.
 Alle samles før vi går ut av hallen.
 Jeg gir beskjed at bussen kan kjøre fram.
 Vi går i samlet tropp/gruppe vis til bussen. Ingen løper
eller går på egenhånd.
 Det står ‘’Calella quro cars’’ på bussene. (trur jeg) 
 Jeg gir beskjed til Anna at vi er om bord i bussen og
underveis til hotellet.
 Anna møter oss ved hotellet.
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Ankomst hotellet:
•

Tømmer bussen, tar med søppel, rydder etter oss.

•

Tar ut bagasjen, alt skal ut.

•

Alle samles og venter utenfor hotellet.

•

To ledere samler sammen passene, og får utdelt rom.

•

To ledere går å handler mat.

•

Vi går rolig inn i hotellet og finner våre rom gruppevis.

•

Når vi oppholder oss på hotellet er vi rolige, ingen
springer rundt, roper eller bråker på rommene eller i
gangene.

•

Vis hensyn til andre gjester.

•

Hold rommene ryddige.

•

Vi kommer til å kjøpe inn drikkevann til alle rommene.

•

Hver gruppe finner nødutganger fra sine rom.

•

Vi oppretter en møteplass utenfor hotellet, ved for
eksempel brannalarm.
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Fergus Espanya Hotel.

 Vi bor på Fergus Espanya Hotel.
 Hotellet ligger rett ved stranden, kun avskilt av
jernbanen. Det er underganger for å komme ned på
stranden.
 Hotellet drives som en familiebedrift.
 Hotellet har basseng.
 Anna skal forøke å få til en spiseplan ‘’tidsplan’’ det er
mange som skal spise samtidig.
 Vi må være oppmerksomme på at det er veldig lytt
mellom rommene og etasjene derfor må vi oppføre oss,
også ta hensyn til andre gjester.
 Det lønner seg å ha drikkevann på flasker på rommene.
Dette kjøper vi på matbutikken.
 Det serveres frokost, lunsj og middag på hotellet. Vi må
betale drikke til maten. Vi får vann og juice til frokost.
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Det er et fyrtårn på oversiden av stranden som er verd ett
besøk. En romantisk tur langs stranden om kvelden og opp i
tårnet for å se solnedgangen…
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Korpsledere

 Morgenmøte før/etter frokost og før utflukter.
 Tillitsvalgte deltar på morgen-/kveldsmøte.
 Tillitsvalgte er kontaktpersoner for korpsmedlemmene,
dersom det er ønsker ol, så skal dette tas opp med dem,
dette legges frem på morgenmøtene. Vi slipper da 29
stykker som kommer med forslag.
 Ingun og Paola…har medisiner for det meste, også for
magetrøbbel. Håper jeg…
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CALELLA.
Viktig:
 Det er viktig at fortauer, fotgjengeroverganger og
underganger blir brukt.

Se etter dette skiltet.
 I lysregulert kryss blir tiden med tids-ur telt ned for rødt/
grønt.

Opptog/ konsert:
 All spilling skjer mellom klokken 20:00 og 24:00.
 Parade torsdag 23.06 oppmøte kl. 10:15 paraden starter
kl. 10:30.
 Vi skal være med i opptoget og ha 1 til 2 spilleoppdrag.
 Paraden starter ved Mc Donald går gjennom byen frem
til Plaza del adjuntamiento.
 Vi kan øve i en park ved stranden.
 Trommesett finnes på plassen.
 Skarptrommer, stortromme og eventuelt andre rytmeinstrumenter må tas med.
 Reiseselskapet stiller med bil for frakt av store
instrumenter, vi må stille med hjelpemannskap.
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Instrumenter.






Sørg for at instrumenter er max beskyttet.
Vi trenger ikke notestativ.
Det er trommesett på plassen.
Tromme-gruppa sørger for slagverk og rytme utstyr.
Skarptrommene sørger for at de har sele og ikke
bøylestativ.
 Noen instrumenter og utstyr blir pakket i alu-kasser.
 Instrumenter som går i kofferten anbefales plassert der.

Forsikringer.
• Hver og enkelt er forsikret gjennom NMF
• Alle instrumenter er forsikret, private-, andre korps- og
Kringsjå sine.
• Uansett er det vel ikke dumt at hver og enkelt har
reiseforsikring.
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UTFLUKTER.
Tur til Barcelona:





Fornøyelse.
Severdigheter.
By tur/ shopping.
Bussen går kl. 09:00, 3 timer busstur, 4 timer på
egenhånd.

Badeland:
 Det går gratis buss til badeland fra to plasser i byen.
 Lloret del Mar ligger ca. 20 km fra Calella, tar ca. 30 min
med buss.

Baderegler strand/basseng.
 Ingen bader alene.
 Ledere skal alltid få beskjed hvor hver enkelte er.
 Alltid minimum en leder i nærheten.
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Foreldre:
• De som har med foreldre og skal/vil sitte sammen på











flyet, ordner vi dette før vi går gjennom
sikkerhetskontrollen.
Så lenge vi er i samlet tropp eller ute på samlet utflukt er
det lederne som har ansvaret for ungene. Dette gjelder
fra avreise Smestad til retur Smestad.
Skal det handles på Gardermoen med barna, så si ifra til
gruppelederen.
Ingen av foreldrene kan trekke ut sine barn før de har
forsikret seg om at ledere for den gruppen barna tilhører
er varslet.
Dersom foreldre ønsker å ta med sine barn på andre
utflukter så må ledere for gruppen ha beskjed dagen før
eller senest før frokostmøtet den dagen det gjelder.
De dagene som vi skal spille er det ikke anledning å
trekke ut musikanter fra troppen i perioden fra kl. 19:00
til kl. 24:00.
Det er kun gruppeledere/korpsledere som kan ta
avgjørelser.
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Pakkeliste for korpsutstyr.







Uniformskjorte.
Sløyfe.(uniformslue.)
Korps t-skjorte.
Blått skjørt/shorts, også type ola.
Instrument.
Vi reiser i korpsgenser/hettegenser

Forhåndsregler:
 Ingen løper ut av rekkene eller inn i butikker uten at
leder for gruppen er varslet.
 Ingen går aleine, alltid minimum tre og tre sammen.
 Handling til felles forbruk skjer av ledere eller andre som
eventuelt er satt til dette arbeidet.
 Ingen forlater gruppen eller hotellet før det er registrert
hos gruppeleder.
 Nyte alkohol og andre rusmidler er FORBUDT.
 Ikke kast søppel fra deg, men ta det med og hiv det i
nærmeste søppelbøtte. Se alltid etter om det ligger noe
igjen etter oss når vi forlater stedet/bussen.
 Ta alltid hensyn til ander både på hotellet og i byen.
 Ro på rommene og på hotellet.
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Pakketips.
OBS VIKTIG!! TA MED NISTE FOR MINIMUM TRE MÅLTIDER,
LITE MED MAT FØR CA. KL. 15:00
 Ta med en veske eller mindre sekk til bruk på utflukter.
(Håndbagasje)
 Søsken bør fordele bagasje slik at man har noe i tilfelle en
koffert blir borte.

 Husk vekt og muligheter for ‘’sjåpping’’
 Husk det er max 20 kg. Tur/retur.
 HUSK SOLKREM, HELFO KORT, SOLBRILLER, BADEHÅNDKLE OG
PASS.

Håndbagasje.
 Håndbagasje mål er 55 x 40 x 23 max 10 kg.

 Kun 1 stk. håndbagasje, sekk eller instrument, + ‘’dameveske’’
 Det er tillatt å ta med litt ‘’stæsj’’ væske, gele eller spray i
håndbagasjen. Max 100ml (1 dl)
 ‘’Stæsjen’’ flasker, bokser, tuber ol. skal plasseres i en
gjennomsiktig 1-liters pose med åpne/lukke system.
 Det er kun en slik pose per person.

 Det er lov å ta med viktige medisiner som dekker reisen. Husk
resept.
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BAGASJE
Håndbagasje med inn på flyet:
 1 stk. sekk/veske eller 1 stk. instrument
 Må ikke overstige målene 55 x 40 x 23
 Max 10 kg.
Bagasje vi sender som reisegods:
 Instrument i hard instrumentkoffert max 20 kg.
 Egen privat koffert. Max 20 kg. Ta rom for at dere skal
handle i Spania, denne vekten kommer i tillegg til det du
har med nedover. Kofferten må ikke overstige 20 kg på
hjemreisen heller.

De instrumentene det er plass til i kofferten legges der,
pakkes inn i sine instrumentkasser. Dette vurderer dere best
selv hvilket instrument som kan passe inn her.
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Sikkerhetskontrollen.
 Legg håndbagasjen i åpen tilstand på ett brett.
 Ta ut all elektronikk, legg dette på eget brett.
 Tøm lommene, ta av belter, smykker, mynter ol
legg dette på brettet sammen med elektronikken.
 Ta av sko, disse inneholder ofte metall.
 Gå gjennom etter anvisning fra vaktpersonell.
 Finn dine ting og påse at du får alt med deg.
 Sett brettene samlet sammen med andre tomme
brett.
 Vi samles etter sikkerhets kontrollen.
 Husk at vannflaskene er tomme før vi går igjennom
sikkerhetskontrollen. Vannflasker kan fylles etter
sikkerhetskontrollen.
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GOD TUR
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