
 

 

 

Reseinformation Göteborgs Musikfestival den 24-29 juni 2018 – 

Härnösand och Sundsvalls Paradorkester 
 

 

Resekostnad 

Vad roligt att du vill följa med till Göteborg! När du har anmält dig så är det 

dags att betala resan och det gör ni genom att sätta in 1.500 kronor på 

Härnösands Paradorkester bankgiro: 364-5199, senast den 6 juni 2018. Märk 

inbetalningen med namn på deltagaren.  

 

Researrangemang 

Vi kommer att åka med Lönns buss från Landgrenskolan söndagen den 24 juni 

2018 kl. 08.00. Vi kommer även att hämta några orkesterungdomar från 

Sundsvall som följer med på resan. Bussen kommer att vara kvar i Göteborg 

och bistå oss med eventuella transporter under vistelsen samt hemresa. På 

vägen ner till Göteborg vill vi att alla tar med fika och lunchmat. Vi äter 

middag ca kl. 19.00. Torsdag kväll åker vi mot Härnösand och beräknas 

komma hem fredag morgon 29 juni ca kl. 08.00 till Härnösand. Vi stannar och 

äter middag på vägen hem. 

 

Boende 

Vi kommer att bo på skola i gemensamma utrymmen. Vi har bokat 

komfortmadrass och sängkläder (filt, två lakan, kudde med örngott) till alla. 

Alla måltider (frukost, lunch och middag) äts på skolan. 

 

Festivalen och andra aktiviteter 

Under festivalen kommer vi delta i stadsparaden, programtävling, konserter, 

workshop, disco och givetvis se och lyssna på andra orkestrar. Detaljerat 

program för oss kommer i början av juni och för att få uppdaterad info kan ni 

titta på festivalens hemsida: http://goteborgmusicfestival.se/ 

Förutom att delta i festivalen har vi valt att stanna en extra dag för att gå på 

Liseberg (torsdag) alt annan aktivitet för de som önskar. Inträde med åkband 

och matbiljett ingår.  

 

 

 

 

 

 

VÄND 

http://goteborgmusicfestival.se/


 

Packlista 

 Uniformen packas i uniformsgarderober. Kom ihåg extra strumpor, 

skjortor m.m. 

 Paradorkesterns regnjacka 

 Instrument med notor + marschställ, flagga/gogo, drillstavar etc. 

 Hygienartiklar 

 Fickpengar i form av kort eller kontanter – vi rekommenderar att man 

inte har mer än 800 kronor 

 Dextrosol, vätskeersättning 

 Skavsårsplåster och ev. mediciner (kontakta någon av ledarna för att 

dela med er av info ang. mediciner innan resan påbörjas) 

 Kudde till resan och ev. hörselskydd för ljudkänsliga 

 Kläder för varierande väder samt badkläder för ev. bad 

 

OBS! Meddela ledarna om ev. matallergier. 

 

Varje deltagare ska ha en giltig reseförsäkring eller hemförsäkring med 

reseskydd när Härnösands Paradorkester är ute på resor med övernattning. 

Varje deltagare ansvarar för sin egen utrustning och övriga saker som man 

har med sig som t.ex. telefon, I-pads, datorer etc. Tänk alltid på att det finns 

en stöldrisk när det är många människor på samma plats. 

 

Kontakt 

Under resan meddelar ledarna vilka tider som gäller för samling, mat, 

spelning och när man ska vara på plats. Ledarna kommer också att förmedla 

ev. åldersgränser som gäller för olika aktiviteter. Varje ledare har 

kontakansvar för ett antal ungdomar under resan och de kan också hjälpa till 

med att förvara fick pengar. Vid utflykter kommer ledarna finnas i närheten 

av sina grupper.  

Som vanligt gäller vår alkohol- och drogpolicy där det framgår att alla resor 

och arrangemang med Härnösands Paradorkester ska vara helt fria från 

alkohol och droger. Om ungdomar under 18 år skulle vara påverkade 

kommer föräldrar att kontaktas och ungdomen skickas hem, på föräldrarnas 

bekostnad. 

 

Nödnummer 

Vi kommer att ha en mobiltelefon som fungerar som nödtelefon om föräldrar 

vill nå oss ledare, Helene Sjödin, 0730-435150. 

 

Reseansvariga ledare 

Vid frågor kring resan ber vi er kontakta reseansvariga i styrelsen:  

Sara Isakson, 0730-493324 

Helene Sjödin, 0730-435150, helene.sjodin@harnosand.se 

Ulf Fryklund, 0722-252487 
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