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Til  

Deltakerne på Gult kurs  
Sommerkurs 2021 på Trøndertun, Melhus 
 
 

 

 

 

 

Velkommen til Sommerkurs! 
 

NMF Trøndelag ønsker deg velkommen til årets sommerkurs på Trøndertun. Mange av dere er 

nok spente på hvordan dette vil bli. Vi arbeider nå med å legge forholdene til rette slik at både 

deltakere og lærere vil trives i lag under sommerkurset, og at dette blir sommerens store 

høydepunkt, både musikalsk og sosialt, for alle!!  
 

 

 

OPPMØTETIDSPUNKT 

 

 

Søndag 08. – onsdag 11. august 

 

Oppmøte: Søndag 08. august mellom kl. 14.00 – 15.00  

                         

                        Informasjonsmøte for deltakere er i  

                        kinosalen på Trøndertun kl. 15.00. 

                        (Informasjonsmøtet er kun for elever) 

 

Første organiserte måltid blir kveldsmat oppmøtedagen kl. 19.30, så ta med matpakke! 
 

 

OPPHOLD PÅ TRØNDERTUN 

 

Innkvartering, bespisning og aktiviteter skjer på folkehøgskolen. Deltakerne bor på skolens 

internatanlegg. Hvis det er noen som ønsker å bo sammen, vennligst gi beskjed så snart som 

mulig dersom dette ikke allerede er meldt fra om ved påmeldingen. Vi skal gjøre så godt vi kan 

for å etterkomme alle ønsker. I utgangspunktet vil vi la de som kommer fra samme musikkorps 

dele rom. Vennligst meld dine ønsker direkte til internatsjef Anita Fremstad,   

e-post: anfrem@online.no   
 

 

REISE TIL OG FRA MELHUS 

 

Dette må ordnes av deltakerne selv. De kollektive reisemulighetene til og fra Melhus er tog og 

buss. Folkehøgskolen ligger ca. 1,5 km vest for Melhus sentrum, på Gimse. Ta eventuelt kontakt 

med et reisebyrå eller ruteselskapene. Vi oppfordrer også deltakerne til å se på deltakerlista. Man 

kan jo reise flere fra samme korps, eller sted, i en bil. 
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ORGANISERING AV DAGEN / TIMEPLAN 

 

Undervisning og andre spilleaktiviteter vil i hovedsak skje i tidsrommet 09.00 - 18.45 hver dag.  

Det vil bli lagt opp til diverse sosiale og musikalske aktiviteter på kveldstid.  

 

 

AVSLUTNINGSKONSERT 

 

Gult kurs avsluttes med konsert for familie, slekt og venner  

onsdag 11. august kl.16.30 i gymsalen på Trøndertun. 

 

Vi oppfordrer de respektive korpsstyrer og dirigenter til å komme på konserten for å følge opp 

sine musikere, eller komme på besøk når det måtte passe. 
 

 

LÆRERE OG LEDERE 

  

Leirsjef:   Håvard Hinsverk 

Internatsjef:    Anita Fremstad 

Leirassistent:   Lillian Løvseth 

Leirassistent:   Thale Hinsverk 

Musikalsk leder:  Katrin Marie Moksnes 

Fløyte:    Heidi Hagerup Uddu 

Klarinett:   Erlend Eide 

Saxofon:   Henrik Schaanning  

Kornett og Trompet:  Ola Lømo Ellingsen 

Kornett og Trompet                Lisbeth Hellemsbakken 

Horn:    Ida Regine Brissach 

Trombone:   Marte B. Setsaas 

Baryton & Tuba:  Nicolai Kjenstadbakk Berg 

Slagverk:    Ola Sivertsen Tveit 

    
 

DELTAKERE FORDELT PÅ INSTRUMENT        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instrument Gult kurs 

Fløyte 15 

Klarinett 12 

Fagott 1 

Saxofon 13 

Kornett/trompet 26 

Horn 9 

Trombone 10 

Baryton 13 

Tuba 1 

Slagverk 5 

Totalt 105 
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ALLERGIER / SYKDOMMER 

 

Dersom noen av deltakerne har allergier eller andre forhold vi bør vite om , ber vi om at det blir 

gitt beskjed om dette senest en uke før kurset.  

Internatsjef er Anita Fremstad, anfrem@online.no  
 

COVID 19 

 

Kurset gjennomføres etter de smittevernregler som er gjeldende i tidsrommet. En 

smittevernansvarlig på kursstedet vil følge opp avstandsregler og daglige rutiner for 

vasking/spriting. NB! Ved mistanke om sykdom relatert til covid, blir vedkommende 

umiddelbart henvist til et eget isolasjonsrom, og nødvendig testing eller hjemreise organisert. 

 
 

DELTAKERAVGIFT 

 

Faktura av deltakeravgift blir sendt til musikkorpsene eller til personlig adresse. 

Kurskontingenten må være betalt før deltakerne kan møte på kurset. Vi gjør oppmerksom på at 

det er bindende påmelding. 

 
 

REGLEMENT FOR DELTAKERNE 

 

1. Deltakerne plikter til enhver tid å rette seg etter de beskjeder som blir gitt av  

kursets administrasjon og lærere. 

 

2. Alle fastsatte frammøtetider, rosignal, vekke- og spisetider skal overholdes. 

 Det skal være ro fra kl. 22.30 til kl. 07.00. 

 

3. Deltakerne skal møte opp i god tid før undervisningstimene, slik at man er spilleklar 

når timen begynner. 

 

4. Deltakerne skal primært oppholde seg innenfor skolens område under kurset. 

Unntak er eventuelle turer organisert av kursets ledelse. 

 

5. Brudd på dette reglement kan føre til utvisning fra sommerkurset uten 

 tilbakebetaling av kursavgiften.  

 

6.  Ved mistanke om sykdom relatert til covid, blir vedkommende umiddelbart henvist 

til et eget isolasjonsrom, og nødvendig testing eller hjemreise organisert. 

 
 

HUSKELISTE 

 

A) Instrument, notestativ (husk å merke stativet ditt!), skrivesaker og skrivepapir.  

Viktig!!: Ta en test av instrumentet før dere reiser! Sjekk at alt er ok! 

 Treblåserne må medbringe fliser, messingblåsere ventilolje etc. 

Slagverkerne skal medbringe skarptromme m/stativ og trommestikker/køller.  

Ta gjerne med noe spennende perc. utstyr!  

 

mailto:anfrem@online.no


INFORMASJON  -  SOMMERKURS  -  GULT KURS  -  SIDE 4 

 

B) Toalettsaker og sovepose/dyne. Ta gjerne med laken.  

 Fritidstøy og "finklær" til avslutningskonserten. 

  

C) Godt humør.  

 

 

ANDRE OPPLYSNINGER 

 

*  Det vil gå nattvakt / brannvakt fra kl. 22.30 – 07.30 

*  Ta med baller, kort, spill o.l. 

*  Arrangøren vil også stille med noe fritidsutstyr. 

*  Vi har èn kinokveld i løpet av kurset.  

    Denne kvelden er det anledning til å handle seg brus og popcorn. 

    NB! Kun kontanter kan brukes som betalingsmiddel i kiosken. 

 
 

ADRESSE OG TELEFON 

 

NMF Trøndelag:  Fjordgata 1  7010 Trondheim  

    Telefon:  982 82 378 

    E-post:   havard@musikkorps.no 

  

Ta kontakt med Regionkontoret hvis du har spørsmål. 

 

Mobiltelefon under kurset   

Leirsjef, Håvard Hinsverk:  982 82 378 

Internatsjef, Anita Fremstad:  913 43 588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gjenstår det bare å ønske alle deltakerne en riktig god sommer,  

og vel møtt til trivelige kursdager på Trøndertun! 
 

Vedlegg:  Deltakerliste og timeplan      
           

Portrettfoto: Dominik Kruk 

 


