
 

 ÅRSBERETNING  
FOR  

NORDBY SKOLEKORPS  
04.03.13 – 03.03.14 

 
1. Årsmøtet (04.03.13)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 4. mars 2013 med 18 personer til stede.  
Som møtedirigent ble valgt Bård Granerud og som møtesekretær Gitte Højlo 
Christensen. Som protokollunderskrivere ble valgt Nina Alfei og Elin Halvorsen. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det samme ble regnskapet og årsmeldingen. 
Medlemskontingent for spillende medlemmer opprettholdes og skal for 2013 være i 
samsvar med (lik) elevsatsene for Kulturskolen i Ås (KiÅ). Medlemskontingenten for 
drillutøvere opprettholdes og skal for 2013 være kr. 2.000,- (1.000 x 2) pr. medlem/år. 
Korpskontingent (uniformsavgift og andel NMF kontingent/forsikring/utstyrsleie) for alle 
utøvende medlemmer for 2013 endres til kr. 700,- (350 x 2) pr. medlem/år. Alle vedtak 
var enstemmige.  
 
2. Valg  
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Bård Granerud, og enstemmig vedtatt.  
Det hadde ikke lykkes valgkomiteen å fylle opp alle nødvendige plasser i komiteene. 
Valgkomiteen og styret ville jobbe videre med dette. 
 
 
Hovedstyre:  Leder:  Bård A. Granerud   Valgt til 2015  

Nestleder:  Merete Laugerud Holsted  Valgt til 2015  
Sekretær:  Gitte Højlo Christensen  Valgt til 2015  
Kasserer:  Anne-Merete Nordmo  Valgt til 2014  
Leder drift: Tore Samuelsen   Valgt til 2014 
Leder arr.:  Lene Ringvold   Valgt til 2014 
Korpsleder:  Lise Værdal    Valgt til 2014 
Rekruttering: Thor Arne Jørgensen Valgt til 2015 

 
Driftskomitè:  Leder:  Tore Samuelsen   Valgt til 2014 
      Thor I. Hjorth Johansen Valgt til 2015 
      Thoralf Eng   Valgt til 2015 
    Uniformsansvarlig: 
       Sissel Samuelsen  Valgt til 2015 
 



Arrangementskomitè:  Leder:  Lene Ringvold  Valgt til 2014 
Ingrid Skogseth   Valgt til 2015   
Elise Avnskog   Valgt til 2014 

  Kai Arne Midjås   Valgt til 2015 
  Jan Ove Rikheim  Valgt til 2014 
 

Revisorer      Alf Olsen    Gjenvalgt  
Birte Midjås    Gjenvalgt  
 

Repr. til NMF Øst:     Bård A. Granerud   Gjenvalgt  
 
Repr. til A/L Liahøi:    Utnevnes av styret  
 
Turkomitè:      Elin Halvorsen  Valgt til 2014    

 
Valgkomitè:      Nina Alfei og Solveig Flekstad Lavik.  
        (Forespurt i januar 2014) 
 
Eirin Avnskog og Helene Gran Jacobsen har vært tillitsvalgte i korpset denne perioden. 
  
 
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 9 styremøter. Det ble også avholdt en strategisamling 
med styremedlemmene som en begynnelse på å stake ut kursen mot korpsets 60-års 
jubileum. 
 
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntekstbringende aktivitetene fra foreldre/foresatte/medlemmer har vært 
relatert til:  
*  Kioskdrift på Breivoll 
*  Skinkelotteri 
*  17. mai (spilling og kakelotteri på Nordby, Sjøskogen og Solberg, samt kiosk på 
Nordby) 
*  Salg av julenek 
*  Kakelotteri 21.9.13 på Vinterbro 
*  TusenFryd-stevnet 
*  Varetelling Europris i Bærum 
 
I tillegg har vi hatt følgende ”arbeidsfrie” innteker: 
* Grasrotandelen 
* Frifondsmidler 
* Tilskudd fra Norsk Tipping 
* Momskompensasjon 
* Instrumentfondet 



 
 
4.2 Opptredener/arrangementer for medlemmene utover vanlige øvelser 
*  Akershusmesterskap i Lørenskog 9.3.13 
*  Konsert Sjøskogen skole med Haakon Esplo 15.4.13 
*  Rekrutteringskonserter på Solberg og Nordby 17.4.13 
*  Marsjøvelsene våren -13 ble utført 29/4, 6/5 og 13/5 
*  Spilling for konfirmantene i Aud Max 4.5.13 og i Nordby Kirke 31.8.13 
*  Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 16. mai 
*  Tradisjonell spilling på Solberg, Sjøskogen og Nordby 17.5.13 
*  Åpningsfest for Vinterbrosenteret 13.6.13 
*  Spilling for 7. klassene på Solberg og Nordby 19.6.13 
*  Seminar Drøbak 24.8.13 
*  TusenFryd-stevnet 7.-8. september 
*  Seminar for hovedkorps og juniorer 1.11.13 på Nordby. 
*  Seminar for hovedkorps, juniorer og drill 2.11.13 på Nordby 
*  Kjendiskonsert 3.11.13 med Alexander Rybak i Ski Rådhusteater 
*  Kinokveld for drillaspiranter, aspiranter og juniorer 25.11.13 
*  Pizza og konsert i konserthuset med Lillestrøm musikkorps, to solister  
    og Sirkus Eliassen for HK og de eldste drillerne 13.11.13. 
*  Adventskonsert i aulaen på Nordbytun 16.12.13 
*  Spilling 24. desember under  2. gudstjeneste, Nordby kirke 
*  Seminar for hovedkorps og juniorer sammen med Drøbak/Frogn på   
   Nordby 7.2.14 og 8.2.14. 
* Årsfest 8.2.14 
 
 
5.  Sommertur 
Årets sommertur gikk til Gøteborg. Korpset reiste med buss fra Nordby skole fredag den 
21. juni og var tilbake søndag 23. juni. Vi hadde spilleopptreden i Slottsparken, og 
besøkte Universeum og Liseberg. 
 
 
6. Undervisning - instruktører  
Alle musikanter som har krav på det, har hatt tilbud om individuell opplæring på sitt 
instrument med lærer fra Kulturskolen i Ås.  
5 av medlemmene i hovedkorpset har benyttet seg av tilbudet om deltagelse i Big Ås 
Band.  
Deltagelse sommerkurs: Helene og Marthe deltok på rødt kurs på Ringerike, mens Eirin, 
Emilie, Katrine og Oskar deltok på svart kurs på Gjøvik. 
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Andreas Karlsen, dirigent for hovedkorpset, hadde pappapermisjon høsten 2013, 
Anders Dalhaug var vikar. Helene Selle har vært dirigent for juniorene og aspirantene. 
Wenche Strøm har vært hovedinstruktør for drillerne. Fra høstsesongen har også Synne 
Alfei vært instruktør for drillerne. 



 
 
8. Medlemstall  
 

Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.2014: 

Medlemstall   2014   2013   2012    

* Hovedkorps  32   25   21 

* Junior   8   7   10 

* Aspiranter   14   7   15 

* Drilltropp hovedtropp 5   8   6   

* Drilltropp aspiranter 7   2   4 

I alt    66   49   56    

 
Besetningen i hovedkorpset: Fløyte 5, Klarinett 7, Saksofoner 5, Waldhorn 1, 
Trompet/Kornett 6, Trombone 2, Tuba 2, Slagverk 4. 
Besetning i juniorgruppen: Fløyte 2, Klarinett 1, Saksofon 1, Trompet/Kornett 2, 
Trombone 1 Slagverk 1 
Besetning aspirantgruppen: Fløyte 1, Klarinett 1, Saksofoner 4, Waldhorn 1, 
Trompet/Kornett 4, Trombone 1, Baryton 1, Slagverk 1 
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
Vi har i 2013 fortsatt å benytte e-post og www.nordbyskolekorps.no som primær 
informasjons- og kommunikasjonsmetode for intern informasjon. Dette fungerer godt. Vi 
har i løpet av 2013 fortsatt å bruke vår profil på Facebook hvor vi legger ut nyheter og 
henviser til vår nettside. Spesielt i forbindelse med TusenFryd-stevnet og 
Kjendiskonserten ser vi at vår Facebookprofil har blitt godt likt.  
 
9.2 Eksternt 
I forbindelse med korpsets 2 store arrangementer (TusenFryd-stevnet og 
Kjendiskonserten) har vi fått god dekning av spesielt Østlandets Blad.  
 
 
10. Rekruttering 
For å forsterke rekrutteringen til korpset startet vi ved oppstart av skoleåret 2012/2013 
pilotprosjektet ”Klassekorps”. Alle 35 elever i 3. klasse på Sjøskogen skole fikk 
undervisning på et korpsinstrument i den ukentlige musikktimen samt 1 time 
gruppeundervisning i SFO-tiden. Prosjektet var et samarbeid mellom Sjøskogen skole, 
Kulturskolen og oss.  
Selv om vi fikk kun 3 nye aspiranter fra dette prosjektet våren 2013, bestemte vi oss for 
å videreføre prosjektet for skoleåret 2013/2014, men da med et lavere budsjett. 
 
Det har blitt gjennomført et eget trombonekurs i regi av Kulturskolen på Solberg skole. 

http://www.nordbyskolekorps.no/


Selv med tett oppfølging av foreldre i etterkant, ga dette tiltaket ingen nye aspiranter.  
Det vil bli gjennomført trombonekurs ved Nordby skole vinter/vår 2014. 
 
Antallet nye aspiranter i løpet av 2014 ble 15, som er mye bedre enn året før, men vi bør 
ha en ambisjon om å få 20 nye medlemmer hvert år.  
 
Det som styret ser som kritisk i forbindelse med medlemsmassen, er å holde på 
aspiranter/juniorer inntil de kommer til HK. Styret vil derfor sette fokus på å følge opp de 
yngste og deres foreldre ennå tettere.  
For første gang så startet vi opp med samspill allerede rett etter høstferien. 
 
 
10.  Sluttord 
Aktivitetene i 2013 bygger mye på de aktiviteter vi har hatt de senere årene hvor 17. 
mai, sommertur, TusenFryd-stevnet og Kjendiskonserten er de store aktivitetene som 
krever mye av medlemmer og oss foreldre.  
 
I 2013 valgte vi å melde oss på Akershusmesterskapet. Både vårt Hovedkorpset og våre 
Juniorer deltok. Årets store overraskelse var at HK vant 3. divisjon og var best av 14 
korps.  
 
Vår nasjonaldag er en tøff dag spesielt for medlemmene i og med at vi deltar i tog på 
alle 3 skolene. På denne dagen er det svært viktig at vi markerer oss godt lokalt både i 
forhold til fremtidig rekruttering og inntekter.  
 
TusenFryd-stevnet har vokst seg fram som den viktigste bidragsyter for oss økonomisk. 
Stevnet var i 2013 norges største korpsstevne hvor vi hadde 77 korps med fra 13 fylker. 
10 av korpsene overnattet på Nordbytun i regi av Håndballgruppa i Nordby IL. Korpset 
benyttet seg for første gang av en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan 
deltakerne opplevde stevnet og for å få innspill til eventuelle forbedringspunkter. 
 
Kjendiskonserten har blitt et konsept som fungerer godt. Vi klarer å fylle Ski 
Rådhusteater, det er et godt samarbeid med andre korps og vi får tak i populære 
gjesteartister. Samarbeidspartnere i 2013 var Ski skolekorps og Drøbak Frogn 
skolekorps med Alexander Rybak som gjesteartist. Alexander gjorde en fantastisk 
innsats, ikke bare på konsertdagen, men også på seminaret i forkant.  
 
Styrets største bekymring er fortsatt rekruttering og holde på medlemmene fram til 
”pensjonsalder”. Det vil alltid være noe forfall grunnet flytting etc., men vi ser at mange 
barn har et høyt aktivitetsnivå og at korpset lett blir den skadelidende aktivitet når barna 
må velge. Vårt hovedkorps har blitt såpass redusert i antall at vi ofte ved spilleoppdrag 
må fylle på med veteraner, foreldre eller at vi spiller sammen med andre korps. Dette er 
ikke tilfredsstillende, derfor har vi ytterligere forsterket aktivitetene både i forhold til å 
holde på medlemmer og fylle på med flere nye aspiranter. (se eget avsnitt om 
rekruttering) Vi har hatt en sterk generasjon fra 1995 som nå blir ”pensjonister”. Dette vil 
gi oss noen utfordringer for hovedkorpset i tiden fremover. Vi ønsker de 8 
”pensjonistene” lykke til videre. 



Internt sliter vi noe med noe uro på øvelsene. Dette gjelder både blant musikantene og 
drillerne. Vi oppfordrer foreldre/foresatte om å sette fokus på denne utfordringen og vi vil 
i fremtiden invitere foreldre til å være med på en øvelse i løpet av korpsåret for å hjelpe 
til å skape et hyggelig miljø på øvelsene. 
 
I begynnelsen av februar 2014 arrangerte vi for første gang Årsfest med fokus på å feire 
og hedre. Vi ønsker at dette skal bli en tradisjon med utdeling av merker, hederstegn, 
stipend, nye instrumenter etc. Det ble en hyggelig kveld hvor ca 90 medlemmer og 
foresatte møttes. Kvelden ble ledet av korpsets slagverker og tryllekunstner Benjamin. 
Flere av våre medlemmer spilte og sang i løpet av kvelden. Alle hadde med seg mat til 
et felles koldtbord. 
Følgende fikk tildeling på Årsfesten: 
 
Medaljer og hederstegn: 
1 år stjerne: Vilje, Erlend,Max, Josefine, Anastasija, Celina, Linnea, Matilde, Johanne, 
Lucas, Sander, Sara, Sebastian.  
2 år stjerne: Cathinka, Olav, Jowita, Ida, Mehek, Naomi, Tuva, Tuva DS, Sandra, 
(drill)Thea, Johanne, Iselin, Marita, Charlotte 
3 år:  Victoria, Emilie, Fredrik, Sofie 
5 år: Camilla, Ingrid, Helene 
7 år + skjold: Synne, Benjamin, Martin, Tor Kristian, Veronica, Simon, Mathilde. 
 
Årets pensjonister (plakett): Katrine, Helene, Lone, Anna Marie , Sebastian M., Oskar, 
Eirin og Emilie. 
 
Følgende fikk utdelt nye instrumenter:   
Fløyte: Olivia og Martine  
Klarinett: Hermann og Ida 
Trompet: Emilie og Sofie 
 
Øvrige priser:  
Årets HK-er: Veronica  
Årets junior: Sandra   
Årets driller: Synne 
Oppmøtepris: Sindre, Håkon, Marthe, Veronica og Stefan (HK), Olav (Jr) og 
Marthe og Iselin (drill) 
Årets foresatte: Toralf Eng  
Årets nykommer/comeback: Celine  
Årets overraskelse: Nordby skolekorps med 1. plass i Akershusmesterskapet 3. div. 
Årets musikalske opplevelse: Kjendiskonserten  
Årets arrangement: TusenFryd-stevnet  

Vi hyllet også de som tidligere i vinter fikk diplom av Kulturskolen for Gradsprøve: 
Grad 1: Olav, Jovita, Victoria, Ida og Sandra 
Grad 2: Benjamin, Stefan, Olivia, Fredrik og Martine 
Grad 3: Helene og Håkon 
 



For første gang i historien bestemte styret at de skulle deles ut stipend til et medlem. 
Alle fikk mulighet til å søke og juryen valgte Helene Holsted som mottager av et stipend 
på kr 3.000,-. Det var 3 søkere.  
 
Drilltroppen har et stabilt medlemstall på rundt 10 jenter. Det viser seg at det er 
uproblematisk å rekruttere flere drillere. Høsten 2013 begynte vår tamburmajor Synne 
Alfei å ta et delansvar for drillopplæringen.   
 
I 2014 har vi igjen fått muligheten til å få inntekter fra Bingo virksomheten ved Ski 
Storsenter. Dette er en arbeidsfri inntekt. Vi vet ikke pr dags dato for mye dette vil bety 
for oss.  
 
 
Styret i Nordby skolekorps ønsker på denne måten å takke alle medlemmer (musikanter/ 
aspiranter/drillere/drillaspiranter/duskbærere/tamburmajor/fanebærer) og foreldre/ 
foresatte for et givende og fruktbart samarbeid i årsmøteperioden.  
 
Vi retter i tillegg en takk til våre æresmedlemmer og alle andre som på en eller annen 
måte har bidratt positivt til korpsets aktiviteter. Styret ber om et godt engasjement ved å 
stille opp på korpsets aktiviteter da dette er viktig for barnas motivasjon og for korpsets 
økonomi.  
 
Korpset takker for samarbeidet med ledelsen og instrumentallærerne ved Kulturskolen i 
Ås.  
 
Styret vil også rette en spesiell takk til:  
- Dirigentene: Andreas Karlsen/Anders Dalhaug og Helene Selle  

- Drillinstruktørene: Wenche Strøm og Synne Alfei  

- TusenFryd ved Marie Louise Strømberg  

- Trond Nilsen / Leif Peter Grahn (dirigenter i Big Ås Band)  

- Breivoll Gård (oppbevaring kiosk)  

- Lars og Nina Juul (oppbevaring av julenek)  

- Bente Lien Granerud, Daniel Lien Granerud og Tore Samuelsen (Klassekorpset) 
 
 
Nordby den 15. februar 2014  
 
Bård A. Granerud, leder (sign.)  
Merete Laugerud Holsted, nestleder (sign.)  
Gitte Højlo Christensen, sekretær (sign.)  
Anne-Merete Nordmo, kasserer (sign.)  
Tore Samuelsen, styremedlem (sign.)  
Lise Værdal, styremedlem (sign)  
Lene Ringvold, styremedlem (sign)  
Thor Arne Jørgensen, styremedlem (sign.) 
 


