Loppemarked 6.-7. mai 2017
Åpningstider lørdag 11-15, søndag 11-15, auksjon søndag kl 12:00
Her kommer litt utfyllende informasjon om årets loppemarked. Komplett
informasjon med oversikt over fordeling på salgsområder kommer
nærmere loppehelga.
Loppemarkedet 2017 følger samme mønster som tidligere år, så de som
har vært med før bør kjenne seg igjen.
Loppemarkedet består av 4 dager:
•
•

Torsdag og fredag kveld: Rigging av loppemarkedet.
Lørdag og søndag: Markedsdager

Tidligere har alle foresatte stilt alle 4 dagene, og vi ønsker at den gode
trenden fortsetter også i år. Vi har behov for så mange som mulig og
håper at hele familien stiller opp så mye de kan.
I tillegg til å være korpsets viktigste inntektskilde etter kontingent, er
loppemarkedet også en sosial hendelse, hvor dere blir kjent med nær sagt
alle som er tilknyttet korpset.
For å kunne planlegge markedet, ber vi om at alle bekrefter at de kan
delta, evt. hvilke dager dere er forhindret fra å delta. Gi beskjed til
Christopher så fort som mulig og senest om en uke på e-post
christopher@glaserud.no eller SMS 975 25 750.
Vi trenger også:
•
•

Fredag til lørdag:
o 1 (sovende) nattevakt på Hovinhøgda i tillegg til Christopher.
Lørdag til søndag:
o Minst 2 voksne som kan være med ungdomsskolemusikerne
på overnatting på Hovinhøgda.
o Én voksen per yngre musikant i hovedkorps som skal
overnatte

Gi tilbakemelding til Christopher om du har mulighet for dette.
Husk å spre informasjon om loppemarkedet ved enhver anledning! Vi tar
imot henvendelser om lopper på loppetelefonen 414 22 245 eller
lopper@fetskolekorps.no. Vi trenger alle loppene vi kan få.
Overordnet kjøreplan for loppehelga på neste side

Ca. 1-2 uker før markedet
•

Utdeling av flyere (utleveres på tirsdagsøvelse sammen med
rodebeskrivelse)

Torsdag 4. mai 17:00 – 21:00
•
•
•
•

Oppmøte på Hovinhøgda skole
Gjøre klar loppetelt, gymsal mm.
Transportere lopper fra loppelager til skolen
Her trenger vi biler, hengere, skapbiler m.m.

Fredag 5. mai 17:00 til vi er ferdige
•
•
•
•
•

Oppmøte på Hovinhøgda skole
Transportere evt. gjenværende lopper
Fordele lopper på salgsområdene
Nattevakter natt til lørdag
Her trenger vi biler, hengere, skapbiler m.m.

Lørdag 6. mai 09:00 – ca. 16:30
•
•
•
•
•

Oppmøte på Hovinhøgda skole
Ferdigstilling av salgsområdene frem til 10:30
Loppemarked 11:00 – 15:00
Rydding av salgsområder, klargjøring til søndag
Nattevakter og overnatting for HK-musikantene natt til søndag

Søndag 7. mai 09:00 – ca. 20:00
•
•
•
•
•
•

Ferdigstilling av salgsområdene frem til 10:45
Loppemarked 11:00 – 15:00
Minikonsert med hovedkorpset 11:45
Auksjon 12:00
Matbit og pust i bakken 15:00
Opprydding frem til slutt

