
Notat Jubileumstur 2022 - Kampen Veteranorkester  

 
Notatet omhandler noen betraktninger rundt jubileumstur i 2022. Vi har også konferert noen 

av forslagene med Tommy Berntzen (han vi hadde med oss som arrangør på siste tur) + 

noen andre. Vi må bestemme oss forholdsvis raskt; nettopp for å kunne få alle på samme fly, 

direkte fly og helst samme hotell.  

 

Vi bør legge opp til fire dagers tur (mulig med 5 dager) med en konsert dag og en kveld. Vi 

kan da på dagtid den ene dagen planlegge felles sightseeing eller på egenhånd, felles 

middag hver kveld. Litt obs på sannsynlig økte kostnader pga høyere eurokurs. 100 euro 

september 2017 kr. 9,33. Dagens kurs 29.01.2020 er 10,09. 

 

Foreløpig prisanslag for turen (alle foreslåtte steder) ca. 8000-9000 kroner pr person. Etter 

dagens beregning inkl mat. Men da snakker vi bruttopris for damene, og uten subsidiering fra 

korpset for medlemmene.  Medlemspris kan ligge på 5-6000 kroner 

 

Ellmau Musikkfestival første helg i oktober 2022.  

Fly tur/ retur München. Kjøretid fra München til Ellmau er ca.  1t 45min. 

Forslag fra Tommy er spilling på fjellet (30 min) ca. 3-500 gjester fredag og lørdag formiddag, 

spilling på musikkpaviljongen. Bondens marked i byen. Flere hundre gjester vil hører på. 

Byen har mange turister hele året.  

 

En liten tekst sakset fra nettsiden: 

Blasmusik-Festival am Wilden Kaiser 
09. und 10. Oktober 2020 in Ellmau 
 

Et sammenhengende program, en parade og opptredenene av de forskjellige 
musikkorpsene fra forskjellige sjangre av blåseorkester på to scener i det koselige 
teltet vil gjøre oppholdet ditt til en uforglemmelig opplevelse. 
 
Også på det årlige bondemarkedet i Ellmau (start: kl. 12) marsjerer musikkorpsene 
inn og spiller allerede noen stykker fra de nye «hitsene» deres. En forsmak på 
kvelden i teltet er garantert på ettermiddagen! 

 

Vi får helt sikkert mange tilhørere men tenk på at vi kan «drukne» i ett stort arrangement. 30 

til 35 orkestre opptrer. Byen er helt stappfull av folk. Kan være noe sent med hensyn til 

været. Middeltemperatur i oktober er 9,2 grader. Normalt lite nedbør.  

 

Kitzbühel 

Fly tur/ retur München. Kjøretid fra München til Kitzbühel er underkant av to timer. Tur frem til 

2 eller 3 helg i september. Flere hoteller som tar alle på ett sted. Ett aktuelt hotell er  Hotell 

Maria Theresia med 71 rom se lenke: https://hotel-maria-theresia.at/en/ 

• Tommy har foreslått konsert fredag kveld og lørdag formiddag. Vet ikke om det er 

musikkpaviljong der. Kitzbühel er en populær turistby hele året. Sannsynligheten for 

bra med publikum. Er nok en av de dyreste byene i Østerrike. Mulighet på egenhånd 

til å ta flere taubaner opp i fjellet blant annet Hahnenkammbanen opp til startstedet 

for utforrennet. Hitlers Ørnerede ved Berchtesgaden i Tyskland en busstur 1t og 

20min unna. 
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Seefeld 

• Fly tur retur München. Kjøretid fra München til Seefeld er drøye to timer. Tur frem til 2 

eller 3 helg i september. Flere bra hoteller i sentrum som tar alle. Bra 

musikkpaviljong. Koselig liten by. Populært turiststed hele året. Flere bra muligheter 

for en dag med sightseeing og på egen hånd. Kabelbane (lik Fløibanen) opptil til 

1762 moh. Taubane videre opp. – Innsbruck – Outlet Center Brenner (70 butikker ved 

Brennerpasset) – Garmisch-Partenkirchen. 

• Foreslått som «best» av flere vi har spurt i forhold til Østerrike (av de som har vært 

der) 

 

 

 

Saalbach 

Fly tur retur München. Kjøretid fra München til Saalbach er ca. 2t og 45min. Mulighet for tur 

fra første helg i juli til første helg i september. Saalbach er først og fremst ett vintersportssted 

men turister hele året. Ser en fordel med ett samarbeid med lokalt korps. Vi får da sannsynlig 

bra med publikum. Fin paviljong. Saalbach og Hinterglemm er to landsbyer som ligger i 

Saalbach dalen som igjen ligger i landskapet Pinzgau. Den nærmeste byen er Zell am See som 

ligger 20 km unna.  

 

Kroatia Vodice 

Noe lang flytur. Ca. tre timer med direkte fly, med en mellomlanding (billigere billett) tar 

flyreisen 4t og 30min. Fra flyplassen 1t og 20 min. Fin koselig by med god konsertplass. God 

norsk sommer ut september. Fin by med god konsertplass. Kveldskonsert kl. 21:00.  

 

Også anbefalt av de vi har spurt (noen som har vært der før) 

 

Grand Canaria – Arguineguin 

Fly tur på. ca. 5t og 30min. Her må det vel bli ukes tur. Hoteller som tar alle. Bra paviljong. 

Her får vi sikkert mange tilhørere da det er mye nordmenn i området hele året. Kan gjøres i 

samarbeid med f.eks Ving og den norske Sjømannskirken. 

 

Andre forslag 

Reisebyråer som er spesialister på korpsturer og har erfaring. Vi kan spørre om tilbud. Her 

noen mulige selskaper.  

• Escape Travel. Har 30 års erfaring på kor og korpsturer blant annet til Østerrike. Har 

anbefalt Zell Am Zee. Her er det en bra musikkpaviljong. Bra muligheter for en dag 

med sightseeing. 2t og 20min busstur fra München. 

 

• Eurotravel Korspurer. Anbefalt reisemål er Salzburg. Stor by med mange turister og 

folk hele året. Her får vi helt sikkert mange tilhørere. Bra muligheter for en dag med 

sightseeing. Mozart museum – Slottet Hohensalzburg – flere saltgruver – Mirabell-

slottet – Hitlers Ørnerede, Sound of Music museet og mye mer.  

 

Styret 3. februar 2020 
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