Pakkeliste korpstur 2022 - Gjøvik
Matpakke til bussturen på fredag
Drikkeflaske
Noter
Instrument / Drillutstyr, marsjklype, klesklype til utekonsert m.m
Uniform (Full uniform inkl. hatt, hansker og sko) Skal pakkes i egen “dresspose” og
ikke legges i bag/ryggsekk/koffert e.l.
Svart genser eller hoddie
Toalettsaker og håndklær
Sovepose og liggeunderlag
Nattøy, bamse / kosedyr (Hvis du vil)
Solkrem / Solbriller (Vi satser på sol og varme)
Fritidsklær - selv om vi håper på sol og varme kan vi ikke garantere bare finvær
Innesko ?
Svømmetøy ? (De to som skal være med på tøffeste må ha noe å bli bløt i)
Finklær til lørdag ?
Reisesyketabletter ?
Lommepenger (Vi foreslår 100 kroner om dagen til snop og fanteri, men all mat er
inkludert i egenandel.)
Mobil og lignende medbringes på eget ansvar. Reiselederne vil selvfølgelig bidra til å
passe på etter avtale med hver enkelt.
Lesestoff, ball, kortstokk, brettspill e.l.
Alle eiendeler merkes tydelig med navn - også bager / kofferter / soveposer / uniformsposer.
Det er viktig at den enkelte deltaker er med på pakningen slik at de vet hva som er med og
hvor.
Bagasjen må fordeles på 4 kolli:
1. Instrument/Drillutstyr. Bløte instrumentkasser må taes med inn på bussen.
2. Uniform (hatt og sko legges i hver sin separate pose i dressposen slik at alt er
samlet. Uniformsposer skal tas med inn i bussen.
3. Øvrig bagasje
4. Liten sekk for å ha med inn på bussen. NB! Husk matpakke og vannflaske.
For øvrig minner vi om følgende
● Husk å be deg fri fra skolen
● På bussturene til Sjetne Skolekorps er det totalt GODTERI-FORBUD - vi koser oss
med søtsaker når vi kommer frem!
● Vi vet ikke hvor stor areal vi får disponiblet på skolen og hvor trangt det eventuelt blir.
Oppfordrer derfor til IKKE å ha 1 ½ eller doble madreasser til en deltaker da det fort
blir trangt.

