Reisebrev Søndag
Søndag var vi litt trøtt etter en lang lørdag. Alle sov til klokken ringte klokka 7, men da var
det bare å komme seg opp. Noen spratt rett opp, mens andre trengte litt mer tid. Men vi fikk
begynt å pakke litt og tatt ut proppen av luftmadrasser. Klokken 8 bar det igjen ned til frokost
på Fjellhallen. Etter frokosten dro vi tilbake til Vardal for å pakke ned alt sammen. Vi fikk
organisert oss og pakket ned alt sammen, og sagt hade til Vardal Ungdomsskole. Skolen
Viggo Sandvik (vokalist i Vazelina Bilopphøgges) har gått. Så klokka 10 dro vi ned til
Fjellhallen for siste gang til oppstilling. Fra Fjellhallen marsjerte vi til Fastland, som er et stort
utendørs bad.
På fredag hadde alle musikanter/drillere hatt et møte om hvilke 2 som skulle delta i
Mjøsfestivalens tøffeste. Så da ble gruppen Artispellerene representert av Tilde og Ella
Kristin var de som ville være Sjetnes tøffeste. Slagordet “Lite korps kan spille like surt som
stort korps” kom også opp.
Når vi kom opp til Fastland var det bare for disse to å skifte å melde seg til start. De gjorde
en fantastisk innsats og var en armlengde unna å vinne sitt heat. Veldig artig å se på når 3
lag konkurrerer ganske likt. De andre satt ved vannet å heiet fram laget.
Etter konkurransen var det bare for andre og bade også, og det var flere som kastet seg ut i
vannet. Det var varmt i solen og 15 grader i vannet, så dette er varmt trøndersk sommer
vær. Det var også god med is i varmen. Vi fikk også utdelt kylling salat og rundstykker til
lunch her opp som vi spiste på plenen. Til slutt var det utdeling av premie til vinneren av
Mjøsfestivalens tøffeste, noe som ikke ble oss. I konkurransen fikk vi en 8 plass, noe som er
veldig bra ut fra hvor stor vi er og at vi ikke har spilt så mye sammen.
Så var det bare for noen å få av seg bløte klær og komme seg i bussen. Så da var vi på
veien nordover, 1 time før tiden. Dette går i et forrykende tempo. Vi hadde en stopp på Biri
for å gå på do, og pakke om litt i bussen. Instrumenter måtte pakkes ned etter Fastland, og
det var så trangt der opp til at vi kunne gjøre det der. Så skled turen opp til Dombås. En
veldig rolig tur, med mange som duppet litt her og der, både voksne og barn. På Dombås
hadde vi pizza på Rosa Napoli noe jeg tror alle synes var godt. Nå ruller vi ned mot Oppdal
og turen er snart over.

Tilbakemelding fra Jostein:
Jostein synes de gjorde en god jobb, med bare 2 felles øvinger og to korps som ikke kjente
hverandre fra før. Utdeling av noter ble gjort etter 17. mai og det var gjort med vilje for at de
skulle få se hva som var mulig å få til på kort tid.

Tilbakemelding fra Ida:
Veldig bra jobba fra unger, ungdommer og voksne. En godt gjennomført tur. Tusen takk for å
bli godt mottatt fra Åsen, og tusen takk for i år til Sjetne. Gleder meg til vi ses til høsten.

Jeg håper og tror alle har hatt en fin tur, og at det vil være et godt minne for alle som har
vært med. Det har vært en fornøyelse ha med alle på turen, og alle sammen har vist seg fra
sin beste side. Tusen takk til alle sammen som har deltatt og stilt opp.
Nå kan jeg si god sommer til alle sammen, og vi ses til høsten.
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