
 

Vi gjentar suksessen og drar på vintertur til vakre vinterland på 

Danebu Kongsgaard i Valdres, ca. 2½ times kjøring unna. 

 

Hvorfor skal vi reise?   
Alle musikantene i hele korpset er invitert 

med. Det er en flott mulighet for å bli bedre 

kjent med hverandre. Helgen er en 

kombinert familie- og øvingshelg og har 

opplegg for store og små.  

 
 

Hva skal vi gjøre på Danebu? 
Helgen kombinerer spilling på Danebu 

Kongsgaard med fine vinteraktiviteter hvor 

vi kan nyte naturen med flotte fasiliteter for 

langrenn utenfor og slalom rett ved på 

Valdres Alpinsenter. 

 

Program 

Fredag 10. januar Lørdag 11. januar Søndag 12. januar 
Ankomst og 
innsjekking. 

Frokost. Etterpå øver musikantene. Resten av 
familien slapper av, går langrenn, kjører alpint 
osv. Vi griller på stort bål til lunsj. 
Musikantene holder konsert ca kl 1600. 

Frokost. Alle kan kjøre 
alpint, gå langrenn eller 
slappe av i badstue/ 
treningsrom osv.  

19:30: Felles middag Felles middag og sosialt samvær med 
morsomme aktiviteter for store og små 

Hjemreise når man selv 
ønsker. 

 

Når melder vi oss på? 
Bindende påmelding gjøres i Spond, og 

påmeldingsfristen er 9. desember. Hotellet 

vil gjerne legge til rette for allergier osv. Det 

må meldes fra om senest 9. desember til 

thea.vatle@gmail.com NB: Påmelding er 

bindende. Ved kansellering etter 9. 

desember, sender Danebu faktura på 

oppholdet.  

 

Musikanter kan være med uten foreldre. 

Avtal det direkte med foreldre som reiser at 

de får ansvaret for ditt barn hele turen. 

 

Hva koster det? 
Oppholdet koster 1350 kr per person hvis 

man bor 3 eller 4 personer på rommet. Alle 

betaler sin regning direkte til hotellet før 

avreise. Vi må melde fra til hotellet hvem 

som skal bo sammen, så det  

 

Det er flest 4-sengs rom på hotellet, og vi 

må fylle opp rommene. Det er også 

rimeligst, se nedenfor.  

 

 

 Korpstur for familien 

Bli med til Danebu 10. - 12. januar: 

http://www.danebu.no/
https://www.valdresalpin.com/
mailto:thea.vatle@gmail.com


  

 

 
 

Hva inkluderer prisen? 
Prisene inkluderer 2 overnattinger og 5 

måltider. Barn 0-3 år i foreldrenes seng eller 

egen medbrakt babyseng har fri overnatting. 

Ingen andre barnerabatter. Hver enkelt må 

ha med sengetøy selv. Alternativt må dette  

leies til 140 kr per person. Alle besørger selv 

transport tur/retur til Danebu.   

 

Vi håper dere blir med! 

 

Hilsen styret i korpset v/ Thea 

 

Antall som bor på rommet Total pris/person for helgen Pris/natt per person 
3 eller 4 bor på rommet 1350 kr 675 kr 

2 bor på rommet 1500 kr  750 kr 

1 bor på enkeltrom 1900 kr 950 kr 

Det er allerede mye snø og full vinter 

på Danebu. Foto tatt 19. november. 


