
Seefeld in Tirol er en kommune i Tirol i 

Østerrike. Det er et populært turiststed for 

fotturister om sommeren og skisport om 

vinteren. 

Seefeld ligger ca. 20 km vest for Innsbruck, 

og ca. 10 km sør fra den tyske grensen. 

Landsbyen ligger 1180 moh. 

Innbyggertallet i kommunen er cirka 4000.

I 1963 var Seefeld vertsby for VM i 

skiskyting. De nordiske øvelsene under 

vinter-OL, både i 1964 og 1976 ble avviklet 

i Seefeld. I 1985 ble ski-VM arrangert her, 

og byen var vertskap for ski-VM også i 

2019.

Innsbruck har vært bebodd i minst 

3000 år, og fikk bystatus rundt år 1200. 

Siden 1420 er Innsbruck residensbyen for 

grevene av Tirol, og alpehovedstaden ble 

til. Dermed skjøt byggevirksomheten fart, 

med en rekke gotiske bygninger som 

bytårnet (Stadtturm) og hoffborgen

(Hofburg) vitner om. 

KAMPEN 
VETERANORKESTER

Tlf +47 95891573 (korpset/ Håkon)

Konto: 1310.28.92113 eller 

VIPPS 88908

SEEFELD
22. – 26. 

SEPTEMBER 2022

✓ Spilling to konserter i Olympiaparken

✓ Felles  3-retters middag med  2 drikke

✓ Jubileumsmiddag søndag med (fri) drikke

✓ Tur/ retur  Innsbruck med egen buss

✓ Samling på Rosshütte med Rosshütte-banen

✓ De fleste måltider (og noe drikke) er inkludert

✓ Vi bor på 4-stjerners hotell med svømmebasseng

✓ Alle middager er på hotell  Das Kaltschmid

Kaltschmid – 4-stjernes hotell i sentrum av Seefeld

Seefeld og Innsbruck

Musikkpaviljongen i Olympiaparken

Frokost

Rigging og litt lydprøver                            kl.12:20

To «låter» før konsertstart                         kl. 12:50

Konsert: kl. 13:00

Resten av dagen til fri disposisjon og fri lunsj

3-retters Jubileumsmiddag med drikke     kl. 19:30

(Underholdning med våre egne gutter)

Søndag 25. september 2022

Mandag 26. september 2022

Frokost

Avreise med buss                                      kl. 09:30

(Rigging av instrumenter)

Avreise München  (Flight DY 1157)           kl. 13:55

Ankomst Oslo                                             kl 16:10

Kom og bli med, så setter vi oss 
ned…….



Torsdag 22. september 2022

Fremmøte Gardermoen kl. 08:30 

München ( Flight DY 1156):                 kl. 11:00-13:15

Avgang med buss:                                         kl. 14:30

Middag m/ 2 drikke                                       kl. 19:00

Fredag 23. september 2022

Frokost på hotellet

Avreise med maxitaxier (eller gange ca. 20 min) til 

Rosshütte banen                                          kl. 11:00

Felles lunsj med 1 drikke kl.13:00 

(Underholdning med KVO «dixieband»)

Avreise med Rosshütte banen (når man vil)

Middag m/ 2 drikke kl. 19:00

Hotell Das Kaltschmid

(midt i sentrum av Seefeld)

Olympiastrasse 101, 

6100 Seefeld in Tirol

Tlf: +43 52122191

Banen opp til Rosshütte

Hva er inkludert og hva er viktig

• Husk å ha gyldig pass og/ eller norsk 

offentlig ID-kort

• Husk at det må tas med munnbind 

(transport innen  Østerrike) og at det er 

fortsatt kontanter som gjelder i barene og i 

mange butikker

• Til middagene felles er det to drikkeenheter 

pr person. Til lunsjene er det en drikkeenhet 

pr person

• Jubileumsmiddagen på søndag er det 3-

retters festmiddag med «fri» drikke

• Transport ved arrangerte utflukter dekkes av 

orkesteret

Baren i Hotell Kaltschmid – det er «cash» som gjelder

Vi har utflukt til Gamlebyen i Innsbruck

Lørdag 24. september 2022

Frokost på hotellet

Avreise Innsbruck med busser                 kl 10:00       

Vi besøker Gamlebyen og Det Gyldne Taket

Shopping og egen lunsj

Avreise med busser kl. 15:00

Middag m/ 2 drikke                                kl. 18:00

Rigging/ lydprøve                                   kl. 19:20

To «låter» før konsertstart                      kl. 19:50

Konsert Paviljongen                                kl. 20:00

Håndbagasje: 
55x40x23 cm på hattehylla og en 
liten veske under setet 30x20x38 cm 
(max 5 kg på hver)

Øvrig bagasje:
20 kg pr person + instrumenter


