
 

SEMINAR 16. – 17. SEPTEMBER  

  

Fra lørdag 16. til søndag 17. september arrangeres høstens seminar, og vi 
møtes på Grasmyr U. Skole Stathelle lørdag mellom kl 09:00 og 09:30.  
 
NB! De som ikke skal overnatte må si ifra om dette innen onsdag 13. september, 
men selve seminaret er obligatorisk. 

-HK, Drill Tropp 1, 2 og 3 starter øvelsen lørdag kl. 10:00  

AK og Minidrill møter til lunsj kl 12:30 og starter øvelsen lørdag etter lunsj. 
(Viktig at alle spiser sammen, og vi håper så mange som mulig av aspirantene vil 
overnatte Hvis noen trenger mamma eller pappa med så er det fullt mulig) 

Det du må huske på å ha med deg er: 
Sovepose, liggeunderlag (det er mange som skal overnatte så underlag/madrasser 
kan ikke være av de største p.g.a plassen i klasserommene, toalettsaker (det er dusj 
i hallen), instrument/drillstaver, drilljentene burde ha med seg gode sko, 
noter, notestativ. Drillerne må ha med treningstøy og sko til å ha i hallen. 
Alle må ha med masse godt humør  
 
Det er en Kiwi butikk i nærheten av skolen, så de som ønsker kan ta med litt 
lommepenger. De minste vil alltid ha følge med en voksen til butikken. 

Vi avslutter søndag kl 15.00. 

Minidrill og AK avslutter etter lunsj på søndag. Lunsj kl. 12:00. 

Betaling for seminar er 200 kr pr medlem (300 totalt for søsken) 

Dette dekker instruksjon og mat/drikke 

Betales inn på konto 2610.15.41699, merk med navn og seminar innen 13. 

september. 

Foreldre som stiller som medhjelpere denne helgen er: 

Silje Helene Døli, Olga Straume, Kari Bjercke, Cathrine Rossvang, Pål Andreassen, 

Andrè Kassen, Aino Follaug, Monica Zimmermann og Geir Åsmund Gløsmyr 

(nattvakt), Runar Bråten (nattvakt), Bente Skifjeld. 

Silje, Kari og Aino vil overnatte fra lørdag til søndag.+ to nattevakter/brannvakter.  

Alle er velkomne til å ta en kopp kaffe i vårt oppholdsrom på Grasmyr, som er 

skolens skolekjøkken 

Hilsen 

Styret i Gjerpen skolekorps 

Viktig tlf.nummer under seminaret: 

 Cathrine Rossvang tlf 913 83988, Olga Straume tlf 920 96112 og Kari Bjercke tlf 976 88532 


