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Seminar hovedkorps lørdag 4. mars
Lørdag 4. mars kl. 10.00-17.00
Seminar for hovedkorps på Bergenhus.
Vi gjør som sist og kjøper pizza!
Husk noter, notestativ og drikke!
Vel møtt!

Distriktsmesterskap 11. mars
Distriktsmesterskapet arrangeres i Fredrikstad.
Aspiranter og juniorer spiller på Quality hotell (Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad).
Hovedkorps spiller i Blå Grotte (ved kinoen).
Parkering i parkeringshus Apenesfjellet eller på brygga.
Dersom noen trenger transport til Fredrikstad må Espen Jordet (90717230) få beskjed om
dette innen 2. mars.
Aspiranter spiller kl. 12.45 – ferdig ca. kl. 13.05.
Oppmøte seneste 60 minutter før – altså må aspiranter møte på Quality hotell i
Fredrikstad senest kl. 11.45.
Premieutdeling aspiranter ca. kl. 15.30 – Blå grotte.
Juniorkorpset spiller kl. 10.30 – ferdig ca. kl. 10.50
Oppmøte seneste 60 minutter før – altså må juniorer møte på Quality hotell i Fredrikstad
senest kl. 09.30.
Premieutdeling juniorkorps ca. kl. 11.45 – Blå grotte.

Hovedkorps spille kl. 14.20 – ferdig ca. kl. 14.35.
Oppmøte seneste 60 minutter før – altså må hovedkorps møte på Blå Grotte i Fredrikstad
senest kl. 13.20.
Premieutdeling aspiranter ca. kl. 15.30 – Blå grotte.
Aspiranter har korpsgenser. Mørk bukse og mørke sko.
Hovedkorps har uniform (ikke lue og veske).
Viktig at alle kommer denne dagen slik at vi får vist frem hva vi har øvd på. Alle stemmer
er viktig for korpset!
Medalje til alle som er med.

Årsmøte
Styret minner om årsmøte 16. mars 2017. Innkalling er sendt ut!
Viktig at flest mulig møter og viser engasjement for korpset.

Bowling 17. mars
Etter ønske fra våre medlemmer arrangerer vi en bowlingtur til Sarpsborg –
Torsbekkdalen. Vi trenger hjelp til transport for å få dette til. De som kan kjøre melder
ifra til Anne Hilde Tande Petersen (993 70 986).
Påmelding innen 2. mars. Penger i navnet konvolutt leveres til en av oss i styret.
Egenandel pr. medlem er kr 100 – korpset sponser resten.
Dette dekker bowling, pizza og brus.

Sommertur
Det blir sommertur til Danmark i starten av uke 26 (avreise søndag 25. juni).
Detaljer om turen kommer i løpet av uke 8.

Dersom det er spørsmål så ta kontakt med noen i styret.
Med hilsen styret i RSK
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