
Tidsplan for barnetoget på Jessheim  17. mai (oddetallsår)

Viktig!

- Skoler og korps må forhold seg til tidsplan som er angitt her

- Kun skolebarn, klassekontakter og togansvarlige går i toget. Barna må gå 4 i bredden pga. lengde og tid. 

- Spørsmål tidsplan: Rolf Baardseth rolf.b@outlook.com / 922 36 401. Kontaktpersoner for øvrig - se egen oversikt

1: Romerike drillkorps (1), Ullensaker skolekorps (USK) (2) 2: Jessheim, Hovin Mogreina (JHM) skolekorps (6) 3.  Hovin musikkorps (HM) (9)
Rekkefølge: Skogmo (3) - Gystadmarka (4) - Algarheim (5) Rekkefølge: Jessheim skole (7) - Døli skole (8) Rekkefølge: Mogreina (10) - Hovin skole (11)

09:20 09:20 Fremmøte togansvarlig/e med skolefane på anvist plass 09:20 Fremmøte togansvarlig/e med skolefane på anvist plass 

09:30

09:45 Avmarsj fra Saga senter til Rådhusplassen

09:45 Oppstilling Rådhusplassen: skolene Skogmo og Gystadmarka 09:45 Oppstilling Rådhusplassen: JHM skolekorps og skolene Jessheim og Døli 09:45 Oppstilling Rådhusplassen: HM og skolene Mogreina og Hovin

10:00 Ankomst Rådhusplassen for USK og Algarheim skole

10:00 10:00 Korps og skolen ferdig oppstilt 10:00 Korps og skoler ferdig oppstilt 

10:10 10:10 Velkommen og "Ja vi elsker" 10:10 Velkommen og "Ja vi elsker"

10:17 10:17 Toget starter 10:17 Toget starter

JHM skolekorps og skolene Jessheim og Døli følger etter Algarheim HM og skolene Mogreina og Hovin følger etter Døli skole

Korps/skole ankommer rundkjøringen v/Gotaasalléen Korps/skoler ankommer rundkjøringen v/Gotaasalléen

Går ned Gotaasalléen, til høyre Trondheimsvegen, og Går ned Gotaasalléen og følger etter JHM skolekorps 

går videre Gardermovegen ned til Gjestad og skolene Jessheim og Døli

10:45 10:55 Korps/skoler ankommer rundkjøring før Coop Obs!

Mogreina og Hovin skoler forlater toget og går ned til Coop Obs! 

Hovin musikkorps går videre til Gjestad

11:05 11:00 HM og Jessheim og Døli skole ankommer Gjestad 11:05 Hovin musikkorps ankommer Gjestad

JHM går direkte til buss for transport til Trandum. Hovin musikkkorps stiller opp på anvist plass

Jessheim og Døli stiller opp på plassen mellom bygningene  

11:10 11:10 17. mai arrangement begynner på Gjestad 11:10 17. mai arrangement begynner på Gjestad

11:30 11:30 Arrangement avsluttes 11:30 Arrangement avsluttes

USK reiser videre til neste arrangement dir. fra Gystadmyr. Jessheim skole retur til skolen uten korps Hovin musikkkorps med Døli skole retur til skolen.

Rute: Gardermovegen - Ringvegen - Jessheim skole

Døli skole retur til skolen med Hovin musikkorps

11:55 Rute: Ringvegen - Odelsvegen - gangveg - Flatavegen - Døli skole

12:00 Ankomst Jessheim skole

12:10 Ankomst Døli skole

Fremmøte togansvarlig/e med skolefane v/ Saga senter

Drill, korps og skoler ferdig oppstilt 

Velkommen og "Ja vi elsker"

Toget starter

Drill/Korps/skoler ankommer rundkj fv 174

Skogmo går ut av toget v/ fv174 og følger gangveg til skolen.

USK og Algarheim skole møter v/ Saga senter

Drill, USK venter inn Gystadmarka skole v/fv 174 og følger 

Myrvegen til Gystadmyr bo og akt.

Drill, USK og Gystadmarka skole ankommer Gystadmyr 

Drill/Korps/skoler ankommer rundkjøringen v/Gotaasalléen

Fortsetter direkte over brua i Algarheimsvegen.

Algarheim skole går av mot Saga senter i første rundkjøring 

for retur til Algarheim skole

17. mai arrangement begynner på Gystadmyr

Arrangement avsluttes

Gystadmarka skole retur til skolen uten korps

Ankomst Gystadmarka skole


