Medlemsinfo 2 – 27. april 2020
Kjære musikanter og foreldre!
Etter noen uker med reduserte muligheter for korpsets aktiviteter, har helsemyndighetene åpnet
opp for at vi (i ganske så kontrollerte former) kan møtes igjen, og gjennomføre både øvelser og
marsjtrening. Det er vi glade for!
Men korpsaktivitetene våre må fortsatt forholde seg til sentrale myndigheter og deres anbefalinger.
Helsedirektoratet har godkjent øvingsveilederen som Norges Musikkorps Forbund (NMF) har
foreslått. Her er link til veilederen:
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veiledersmittevern-for-musikkovelser
De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:
1)
2)
3)
4)
5)

Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
God hygiene
Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
Øvingslokale må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

I tillegg har NMF laget noen praktiske tips til oss som korps, basert på ovennevnte veileder. Viktig:
Les vedlegg, og gjennomgå denne sammen med musikanten. Det er viktig for oss som korpsets styre
å presisere overfor dere at hovedfokus er smittevern og å unngå spredning av smitte.
Korpset har oppnevnt Inger Hermundstad som korpsets smittevernansvarlig (mamma til Lasse og
Line i hovedkorpset). Tlf.: 415 13 169, mail: loppegeneral@hoslebekkestua.no
Akkurat nå gjelder følgende for oss:
1. Hovedkorpset (HK) og JK2 øver på Hosle Skole, på tirsdager – utendørs.
2. Vi øver i grupper med inntil 5 deltakere, med minst 2 meters avstand i alle retninger. Tid for ulike
grupper kommer - det er VIKTIG at musikantene møter presis til oppsatt tid / venter i egen bil til
oppmøtetidspunkt!
3. Det er tillatt med inntil 6 grupper på 5 stk. – med 4 meters avstand mellom gruppene i alle
retninger. Det anbefales ikke fellesøvelser med flere enn 30 personer til stede samtidig.
4. Alle må ha med eget utstyr, som notestativ, trommestikker, etc. NB! Alt må navnes!
5. Slagverkere spiller kun ett instrument i perioden – dette instrumentet rengjøres grundig før bruk,
og tas med hjem mellom øvelser. Dette gjelder også stativer.
6. Marsjøvelser er tillatt – etter spesifikke regler om antall og avstand
7. JK1 og AK øver på torsdager – uke 18 og 19, fortsatt digitale øvelser på Zoom

Aktiviteter i mai og utover: (se terminliste https://www.hoslebekkestua.no/program.php?p=0
– tider og datoer kan / vil endres!)
•
•
•
•
•
•
•
•

HK og JK2 øver på tirsdager (+ individuelle øvelser)
JK1 og AK øver på torsdager (+ individuelle øvelser)
Loppemarkedet 9.-10. mai utsettes. Ny dato: 10.-11. oktober! Mer info. kommer!
8.-9. mai – Hold av dagene! Her vil vi ha korpsaktiviteter, øvelser og marsjering! Program
kommer!
15.-17. mai – ulike spillinger og marsjeringer
Søppelplukking – innen 31. mai
13. juni – korps-stunt?
Sommerturene til Skien for AK og JK i midten av juni og til England for HK i slutten av juni –
disse må dessverre kanselleres. Vi håper å komme tilbake med invitasjoner til «noe gøy» før
sommeren – men dette avhenger av helsemyndighetenes anbefalinger.

Alle får utdelt utstyr de mangler på de neste to øvelsene, evt. etter annen avtale. Dette gjelder
noteklyper, marsjhefter, uniformer, etc.

Vi takker alle, både musikanter, foreldre, dirigenter og instruktører for sporty innstilling og innsats
gjennom de siste ukene. Vi gleder oss til å møtes igjen – der alle husker på og følger
smittevernreglene. Dersom vi gjør det – har vi alle tro på at vi om ikke så altfor lenge er tilbake i
tilnærmet normaltilstand.
Ta gjerne kontakt med meg, de øvrige i styret eller smittevernansvarlig, om du lurer på noe!

Med vennlig hilsen
Elsa Doseth
Styreleder
Hosle og Bekkestua skolekorps
Tlf. 911 04 130

