
 
 ÅRSBERETNING  

FOR  
NORDBY SKOLEKORPS  

06.03.17 – 05.03.18 
 

1. Årsmøtet (06.03.17)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 6. mars 2017 med 32 stemmeberettiget til stede. 
Bård Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble Bård Granerud valgt, og som 
møtesekretær Thor Inge Hjorth-Johansen. Protokollunderskrivere ble Anne-Merete 
Nordmo og Cecilie Hilmo. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det samme ble 
regnskapet og årsmeldingen. Medlemskontingent for musikanter og drill ble videreført 
som foregående år. Dette gjaldt også for de som er med i BÅB. Regnskapet ble 
enstemmig vedtatt.  
 
2. Valg  
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Bård Granerud, og enstemmig vedtatt.  
Alle verv ble ikke fylt, og foreldre ble oppfordret til å engasjere seg i oppgaver. Styret fikk 
mandat til å finne uniformsansvarlig i etterkant av årsmøtet. Korpsleder HK manglet 
også, men det lyktes ikke styret å finne noen i rollen. Denne er i 2017 blitt ivaretatt av 
leder. 
 
Fungerende styre og komiteer 2017 har vært: 
 
Hovedstyre:   Leder:   Merete Laugerud Holsted  Valgt til 2018  

Nestleder:   Gitte Christensen   Valgt til 2019  
Sekretær:   Thor I. Hjorth-Johansen   Valgt til 2018  
Kasserer:   Gry Kvarme     Valgt til 2018  
Medlem  Tore Samuelsen    Valgt til 2018 
Medlem   Øyvind Ek     Valgt til 2019 
Medlem   Anne Nytrøen    Valgt til 2019 
Medlem   Hans Viggo Bjerknes  Valgt til 2019 

 
Drifts komité:  Leder:   Tore Samuelsen    Valgt til 2018 

Thoralf Eng     Valgt til 2019 
Uniformsansvarlig:  Anne Nytrøen              Fungerende 

 



Arrangementskomité:  Leder:  Henriette Tvedt  Valgt til 2018  
      Anita Nystøl    Valgt til 2018 (permisjon) 

Nadia Soloveja  Valgt til 2018 (sluttet) 
   

Økonomikomite:   Leder:  Gry Kvarme    Valgt til 2018 
 
Musikkutvalg:   Leder:  Øyvind Ek    Valgt til 2019  
 
Revisorer      Alf Olsen    Valgt til 2018  

Arne Chr. Sandsmark  Valgt til 2018 (sluttet)  
 

Repr. til NMF Øst:     Bård A. Granerud   Valgt til 2018 
 
Repr. til A/L Liahøi:     Utnevnes av styret   
 

 
Valgkomité:      Cecilie Ruud Hilmo 
       
 
Jonas Værdal, Marte Værdal og Veronica Tveitan har vært tillitsvalgte i korpset denne 
perioden. Det er ønsket at drill har egen tillitsvalgt, så styret vil oppfordre drill til å velge 
en representant for 2018/2019. 
  
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 10 hovedstyremøter, samt et strategiseminar vår 2017 
og et strategiseminar høst 2017, begge ble avviklet på Nordby skole.  
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntektsbringende aktivitetene fra foreldre/foresatte/medlemmer har vært relatert 
til:  
*  TusenFryd-stevnet  
*  17. mai (spilling og kakelotteri på Nordby, Sjøskogen og Solberg, og kiosk på Nordby) 
*  Kioskdrift på Breivoll 
 
I tillegg ar vi hatt følgende ”arbeidsfrie” inntekter: 
*  Grasrotandelen 
*  Frifondsmidler 
* Tilskudd fra Bingo  
* Tilskudd Ås kommune 
* Momskompensasjon 
* Instrumentfondet 
 
 
 
 



4.2 Opptredener i perioden 
 
*  ØM Drill 11.3 - 12.3  
*  Spilling i Menighetshuset 12.3 
*  Rekrutteringskonserter juniorer 20.3 
*  Drilliaden, Skien 12.-14.5 
*  Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 15. mai 
*  Marsjøvelsene våren -17 ble utført 1.4, 24.4, 8.5 og 15.5 
*  Tradisjonell spilling på Solberg, Sjøskogen og Nordby 17.5. 
*  Ås Mart’n 8.6 
*  Spilling for 7. klassene på Nordby 19.6.  
*  NM Drill 23-25.6 Larvik 
*  Spilling på korpstur Spania 25.6. – 30.6 
*  Spilling for konfirmantene i Nordby Kirke 2. og 3.9. 
*  TusenFryd-stevnet 9.-10.september 
*  Kjendiskonsert Ski med Angelina Jordan 5.11. 
*  Adventskonsert på Liahøi 11.12 
*  Nordbyaden drill 16.12 
*  Spilling 24. desember under 2. gudstjeneste, Nordby kirke 
*  Juletrefest Solberg bhg. 7.1-2018 
*  Skjærgårdsdrill Drill 27-28.1 
*  Samspill på tvers 27.-28.1 
*  Årsfest Nordby skolekorps 11.2 
 
 
5.  Korpstur 
Korpsturen gikk til Calella, litt nord for Barcelona. Der samarbeidet vi med Oppegård 
skolekorps, og hadde flere spilleoppdrag. Det ble også tid for en tur inn til Barcelona 
med sightseeing på kjente steder. 
 
6. Undervisning - instruktører  
Alle musikanter har hatt tilbud om individuell opplæring på sitt instrument med lærer fra 
Kulturskolen i Ås. 7 av medlemmene i hovedkorpset har benyttet seg av tilbudet om 
deltagelse i Big Ås Band.  
 
Fem av våre medlemmer deltok på sommerkurs i 2017. 
 
Aktivitetsnivå for drill er økt og det er flere av drillerne som trener inntil 3,5 timer i uken. 
Det er satt opp flere seminarer og ekstratreninger individuelt eller sammen gjennom 
året. Drill har bestått av følgende grupperinger; Drill aspirant (juvenile), drill x-strut 
preeteen og hovedtropp.  
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Kristoffer Kregnes er dirigent for hovedkorpset. Lars Martin Hurrød er dirigent for 
juniorene og aspirantene. Veronica Danielsen og Ida Celine Øiehaug er instruktører for 
drill. I tillegg er Malene Hagen og Tuva Tvedt instruktører for de minste drillerne.  



8. Medlemstall  
 
Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.3.2018: 
Medlemstall   2017   2016   2015    
* Hovedkorps  16* 3 pensjonister 20   24 
* Junior     6   14   12 
* Aspiranter     8     8     3 
* Drilltropp Hovedtropp   4     3     5   
* Drilltropp Juvenile    9     8    
* Drilltropp Aspiranter   6   10   11 
I alt     49   63   56    
 
Besetning Hoved Junior Aspirant 
Klarinett 2 2 6 
Trompet 3 0 2 
Saksofon 3 2 0 
Horn 2 0 0 
Baryton 0 1 0 
Slagverk 2 1 0 
Trombone 3 0 0 
Tuba 1 0 0 
Total 16 6 8 

 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
Styret har i 2017 etablert en styreportal, hvor hensikten var å skape en bedre innsikt 
over korpsets aktiviteter for medlemmene. Det ble lagt opp til bruk av Medlemssiden.no 
til fraværsregistrering. Det er få foreldre som har benyttet tilgangen. Styreportalen har 
vært hovedkanal for utsending av informasjon/epost i 2017.  
Nettsiden www.nordbyskolekorps.no er brukt som kanal for dokumentasjon av våre 
aktiviteter. Det ble etterhvert også duplisert terminlisten, da vi oppdaget at få brukte 
Medlemssiden.no. Drillgruppen bruker egen Facebook side til informasjonsdeling. 
I tillegg har hovedkorpset en felles SMS løsning som brukes til beskjeder. 
Det var planlagt at vi skulle få tilgang på en korps app, som dessverre ikke har fungert. 
 
9.2 Eksternt 
Våre lokalaviser, Østlandets Blad og Ås avis, har vært flinke til å omtale våre store og 
små prosjekter. Har de ikke kunnet stille opp selv, tar de gjerne inn det vi har sendt dem.  
 
 
 
 
 



 
10.  Sluttord 
 
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 samarbeide i årsmøteperioden. I tillegg rettes en 
takk til alle våre trofaste støttemedlemmer og alle andre som på en eller annen måte har 
bidratt positivt til korpsets aktiviteter. Ved årsmøtet 2018 har vi allerede tilbakelagt 2 
måneder av det nye året.  
 
Aktivitetene i 2017 har vært i tråd med det vi har hatt tidligere år. Nasjonaldagen gikk fint 
i år også. Selv om dagen er slitsom for både store og små så tror vi at vi gjør en forskjell 
i bygda vår akkurat på denne dagen. Litt dugnad blir det på de voksne også, men det 
hører med på en dag som denne. Takk til alle for gjennomføringen. 
 
Sommerturen 2017 gikk til Calella og det ble litt av en tur. Her fikk vi vist oss frem, men 
samtidig var det godt med fritid i denne lille koselige byen. Mange av de eldste 
medlemmene våre har rangert dette som den beste korpsturen. Så tydelig at dette slo 
an.  
 
TusenFryd-stevnet har virkelig kommet for å bli. Selv om vi har ventet på uår i flere år, 
ser det ikke ut til å komme. I 2017 hadde vi 110 deltakende korps, med ca. 5 800 solgte 
billetter til sammen den helgen. Flere av våre deltakende korps benyttet seg av 
overnattingstilbudet på Nordbytun ungdomsskole i regi av Nordby idrettslag 
håndballgruppa. Vi satset på to nye aktiviteter; Drumbattle og drilloppvisning. Flere var 
nysgjerrige på dette, så vi håper på større deltakelse ved neste stevne. I 2018 har vi 10 
års jubileum på arrangementet vårt! 
 
Høsten ble preget av mye aktivitet i forbindelse med Kjendiskonserten med Angelina 
Jorden. Vi var tilbake i et nyoppusset Rådhusteater på Ski, og det var godt. 
Samarbeidende korps var Drøbak skolekorps, Ås jente- og guttekorps og Rakkestad 
skolekorps. Etter konserten fikk medlemmene en velfortjent bowlingkveld på Ski. 
 
Adventskonserten har også blitt en tradisjonell avslutning på årets øvelser. Vi var i år på 
Liahøi hvor medlemmene vartet opp med julelåter og drill, så det virkelig ble 
julestemning. BÅB deltok også med en svingende avslutning på kvelden.  
 
Drillen gjennomførte i tillegg en juleavslutning, Nordbyaden, på Nordbytun 
ungdomsskole der alle drillerne fikk vist frem sine konkurranseprogrammer. Hele 
arrangementet ble arrangert av drillforeldrene og det ble en flott dag.  
 
Tradisjonen tro så stilte Nordby skolekorps opp med musikanter til gudstjeneste på 
julaften. Takk til alle som stiller opp, og spesielt takk til foreldre som blåser støvet av 
instrumentet sitt. Vi vet det betyr mye for bygdas innbyggere, og for Nordby menighet. 
 
Rett på nyåret fikk vi i Nordby skolekorps noe å være stolte av. Vår egen Bård Granerud 
ble utnevnt til Årets navn i Ås kommune. Vi gratulerer med velfortjent utmerkelse. 



Første helgen i januar stilte de eldste i hovedkorpset opp på juletrefesten til Solberg 
barnehage. Vi var litt skeptiske til oppdrag og utbytte, men tok skammelig feil. Dette var 
veldig populært, hyggelig og rekrutterende. En aktivitet vi absolutt burde gjenta. 
 
Siste helgen i januar var hele korpset på beina. Drill deltok i Skjærgårdslekene i 
Holmestrand, og i konkurranse med over 350 andre drillere fra hele landet ble det både 
gull, sølv, bronse og en kvalifiseringsbillett til NM. Musikantene deltok på «Samspill på 
tvers» som arrangeres av Ås- og Vestby musikkorps for skolekorpsene i Ås og Vestby. 
I tillegg hadde Tore med en gjeng som ryddet fjernlageret denne helgen. Det ble litt av 
en helg for Nordby skolekorps. 
 
11.2 ble det holdt årsfest med ca. 70 store og små. Igjen tok alle med seg mat, mens 
korpset sto for drikke og annet tilbehør. Stor takk til alle som har bidratt til et flott 
arrangement, og spesielt til Marthe og Veronica fra hovedkorpset som ledet oss 
gjennom kvelden.  Nordby skolekorps stipend har blitt populært, og vi hadde mange 
gode søknader i år. Årets korpsstipend på kr. 3000,- gikk til Tuva Tvedt fra hovedtropp 
drill, slik at hun kan fortsette å videreutvikle sine ferdigheter innen drill og være et 
positivt bidrag i Nordby skolekorps drilltropp. 
 
Det ble også tildelt instruktørkurs til Malene Hagen og Tuva Tvedt som gjennom året har 
vært instruktører i drillen. 
 
I tillegg har styret lagt til rette for kjøp av eget instrument ved nådd pensjonistalder i 
korpset. Vi vet at dette har vært savnet. Tore Samuelsen meddelte prinsippene for det 
på årsfesten. Styret håper løsningen vil glede musikantene som går tiden ut i 
skolekorpset. 
 
Dirigentenes pris gikk i år til Celine Hagen (HK) og Felix Borrmann (JR). Årets driller ble 
Thea Werner Bronken og årets drillaspirant ble Pernille Larsen. 
 
Styret utnevnte på årsfesten Bård Granerud til æresmedlem av Nordby skolekorps.  
Nordby skolekorps takker Bård for all den innsats han har lagt ned i korpset gjennom 
mange år, og det arbeidet han fortsatt gjør.   
 
Øvrige medaljer og hederstegn: 
3 år:  
Bidalya Hatibu, Henny Mathea Hilmo, Veronica Bjerknes, Selma Enes, Maren G. 
Hansen, Selma Nymoen, Idun Nytrøen, Eline Angelina Rygge, Linnea Sørli,  
Alva Talmo-Rønn og Thea Werner Bronken 
5 år:  
Erlend Grønvold Barli, Johanne Nytrøen 
7 år + skjold:  
Victoria Ek 
10 år:  
Marthe Værdal 
Pensjonister:  



Mathilde Højlo Christensen, Simon Højlo Christensen, Tor Kristian Samuelsen, Veronica 
Tveitan. 
 
Årets Ildsjel: Cecile Ruud Hilmo 
Årets BÅB ambassadør: Erlend Værdal 
Årets musikkpoliti: Karina Finnstø 
Årets fotograf: Trond Hagen 
Årets medhjelper: Stein Barli 
Årets drillmamma: Monica Langfeldt Fjeld 
 
 
Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte stiller opp og engasjerer seg i korpsets 
aktiviteter som fellesarrangementer og dugnader. Det er gjennom en tett foreldregruppe 
vi kan skape et godt miljø for medlemmene våre. 
 
Det er fortsatt en stor bekymring at medlemsantallet synker. Styret har derfor i 
samarbeid med kulturskolen i Ås utarbeidet et større rekrutteringsprogram med flere 
tiltak som vi sammen iverksetter i tiden fremover. Vi håper at dette skal føre til flere 
korpsmedlemmer. Korpset takker for et godt samarbeid med Kulturskolen i Ås i 2017. 
 
2019 er et jubileumsår for Nordby skolekorps, og det nye styret vil legge til rette for at 
det blir en fin markering av 60 års jubileet. 
 
Styret vil rette en spesiell takk til: 
Dirigentene: Kristoffer Kregnes og Lars Martin Hurrød 
Drillinstruktører: Veronica Danielsen, Ida Celine Øiehaug, Malene Hagen og Tuva Tvedt. 
Anders Hefre (dirigent i Big Ås Band) 
Nordby skole ved Rita Tveitan 
TusenFryd ved Marie Louise Strømberg 
Kai Arne Midjås (TusenFryd-stevnet) 
Nordby Idrettslag håndballgruppa ved Trond Solberg og Thor Ringstad 
Bård Granerud (Calella sommertur, TusenFryd-stevnet, kjendiskonsert mm) 
Thor Arne Jørgensen (Calella sommertur) 
 
Nordby den 19. februar 2018 
 
Merete Laugerud Holsted, leder (sign.) 
Gitte Christensen, nestleder (sign.) 
Thor I. Hjorth-Johansen, sekretær (sign.)  
Gry Kvarme, kasserer (sign.)  
Tore Samuelsen, styremedlem (sign.)  
Henriette Tvedt, styremedlem (sign) 
Anne Nytrøen, styremedlem (sign) 
Øyvind Ek, styremedlem (sign) 
Hans Viggo Bjerknes, styremedlem (sign) 
 


