
Reisebrev Fredag/Lørdag

Fredag
Vi startet opp fra Sjetnemarka sånn akkurat, og kjøreturen til Oppdalsporten gikk fint uten
noe å si om. Vi stoppet der og spiste lunsjen vår. Vi var heldige og solen tittet frem så vi satt
fint å spiste der. Deretter kjørte vi videre til Biri. Alle så ut til å ta det helt med ro og det var
en behagelig busstur for store og små. Vi kom til Biri ganske akkurat som planlagt, og vi
hadde burger/pølse og chips. Deretter innsjekking her på Mjøsfestivalen, noe som gikk fort
og så var vi på vei til Vardal Ungdomsskole. Her har vi fått tildelt 4 klasserom (2 til Sjetne og
2 til Åsen) som vi har fordelt oss utover, så vi har god plass. Etter at vi fikk oss innkvartert
her så hadde hovedkorpset sammen med Åsen en gjennomgang av sitt program, mens
aspirantene og junior også sammen med Åsen hadde noen musikkleker for å bli litt bedre
kjent. Så hadde vi en  tur til butikken og handlet snop. Som jeg tror vi egentlig skulle ha hatt
etter kveldsmat, men pytt pytt, snop og brødskiver med nugatti og nøttepålegg er vel det
samma. Det var flere som var ganske gira så det var ikke så lett og legge seg, så det ble litt
sent. Men sove kan vi gjøre i ferien. De eldste satt opp en stund å spilte kort, så det er litt
større frihet på det ene rommet.

Lørdag
Lørdag startet tidlig for noen av oss med strålende sol inn vinduene, sånn klokka 5. Ingen
gardiner, men det er solskjerming på utsiden som går litt opp og ned på slump. Men det var
ikke prating før litt over 7 så vi da var det bare å stå opp å begynne å gjøre seg klare. Det så
ut til å bli en nydelig dag for uniform, så vi voksne tok på oss knebukse og t-skjorte. Solkrem
måtte frem før uniform da. Morgenen gikk så fint at vi var klare 5 min før tiden, så klokka ni
var alle på bussen og på vei til byen. De har god logistikk på maten her nede så med litt
venting var vi inne i frokost salen, og 20 min til frokost gikk fort. Så da var det bare å røske
med instrumenter og komme seg ned til jernbanestasjonen. Vi hadde en veldig fin konsert, i
strålende sol. Hovedkorps spilte et nummer først, og så spilte aspirant og junior, hvorav
hovedkorpset spilte til slutt. Og drillerne fikk vist seg frem både sammen med aspirant/junior
og hovedkorpset.
Etter at vi var ferdig ved jernbanen ruslet vi tilbake til bussen og satt fra oss litt kasser og
hentet faner, så var det på tur opp til Fjellhallen igjen. For oppstilling til oppmarsj. Her fikk vi
en liten halvtimes pause, mens vi ventet på vår plass i toget. Så var vi på vei til Gjøvik gård,
hvor det var åpning og Gammel Jegermarsj. Her var det mange korps og musikanter.
Så hadde vi en litt lengre pause hvor vi satte oss i parken rundt Gjøvik gård, og spiste lunch
og hadde en is. Det var godt å ha en pause da. Det hadde vært masse gåing frem til da.
Etter lunch var det ned til Gjøvik Kino for konkurransekonsert, hvor Jostein og Ida ledet dem
trygt gjennom. Det var veldig artig å høre på dem og det blir spennende å få høre
tilbakemeldingene når det kommer. Det gjorde seg bra med at de var flere som spilte
sammen, så det var fint at vi spiller sammen med Åsen. Etter konkurransen var det rett
tilbake til Fjellhallen for middag. Så her går det slag i slag, men mat må helter og heltinner
ha. Så når vi var gode å mette, gikk bussen tilbake til Vardal Ungdomsskole og vi kunne ta
av uniformer og legge føttene høyt. For en stund i alle fall. Klokken halv åtte troppet alle



sammen opp for å ta bussen ned til byen igjen for å gå på DISCO. Fedre fikk streng beskjed
om at “Disco Fever” dansing var ikke kult lengre så det var ikke lov. Så her var det stinn
brakke og høy musikk. De eldste fant ut etter hvert at de ville dra tilbake og se på film og
spille, mens de yngste var i full fest å ville bare danse. Så de var i midten av danseringen og
oppe på scenen, men etterhvert kjente de også at føttene begynte å bli slitne etter masse
gåing og dansing. Så da var det bussen tilbake til Vardal. Nå er både musikanter/drillere og
voksne slitne og klare for å ta natta. Så da kan det være godt å ta kveld etter en
begivenhetsrik dag.


