
 

 ÅRSBERETNING  
FOR  

NORDBY SKOLEKORPS  
02.03.15 – 07.03.16 

 
1. Årsmøtet (02.03.15)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 2. mars 2015 med 28 stemmeberettigede til 
stede. Bård Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble valgt Bård Granerud og som 
møtesekretær Thor I. Hjorth-Johansen. Som protokollunderskrivere ble Stein Barlie og 
Toralf Eng valgt. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det samme ble regnskapet og 
årsmeldingen. Medlemskontingent for musikanter og drill ble forslått endret til 1000,- for 
musikanter og 2500,- for drill pr. år. Dette og regnskapet ble enstemmig vedtatt. Med 
nye satser for korpsets egenandel til Kulturskolen, ble det også vedtatt en egen 
kontingent for medlemmene som er med i BÅB på 700,- pr, år. 
 
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 vil jobbe videre med dette. 
 
 
Hovedstyre:  Leder:  Bård A. Granerud   Valgt til 2016  

Nestleder:  Thor Arne Jørgensen Valgt til 2017  
Sekretær:  Thor I. Hjorth-Johansen  Ikke på valg  
Kasserer:  Anne-Merete Nordmo  Valgt til 2016  
Leder drift: Tore Samuelsen   Ikke på valg 
Leder arr k.  Kai Arne Midjås   Ikke på valg 
Medlem  Anne Nytrøen   Valgt til 2017 
Korpsleder:  Merete Laugerud Holsted Valgt til 2017 

 
Driftskomitè:  Leder:  Tore Samuelsen   Ikke på valg 

Thoralf Eng    Valgt til 2017 
Uniformsansvarlig:  Sissel Samuelsen  Valgt til 2017 



Arrangementskomitè:  Leder:  Kai Arne Midjås  Ikke på valg   
      Ingrid Skogseth   Valgt til 2016  

Arne Chr. Sandsmark Valgt til 2016 
Heidi Ek   Ikke på valg 
Jan Ove Rikheim  Ikke på valg 

 
Musikkutvalg:   Leder:  Øyvind Ek    Gjenvalgt  
 
Revisorer      Alf Olsen    Gjenvalgt  

Birte Midjås    Gjenvalgt  
 

Repr. til NMF Øst:     Bård A. Granerud     
 
Repr. til A/L Liahøi:    Utnevnes av styret  
 
Turkomitè:      Lise Værdal 

Elin Halvorsen 
     

Valgkomitè:    Leder:  Lise Værdal 
      Bente Vik Andreassen 
 
Veronica Tveitan og Martin Rikheim har vært tillitsvalgte i korpset denne perioden. 
 
 
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 9 hovedstyremøter.  
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntektsbringende 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) 
* TusenFryd-stevnet 
* Bidrag fra Kjendiskonserten 
 
I tillegg har vi hatt følgende ”arbeidsfrie” inntekter: 
* Grasrotandelen 
* Frifondsmidler 
* Tilskudd fra Norsk Tipping  
* Momskompensasjon 
* Instrumentfondet 
* Bingo 
 



Vi tok i bruk vår nye containerkiosk på Breivoll sommeren 2015 som fungerte godt.  
 
Inntektene fra TusenFryd-stevnet overgikk også i 2015 prognosene og er vår desidert 
viktigste aktivitet på inntektssiden. 
  
 
 
4.2 Opptredener 2015 
* Regionmesterskap i Lørenskog 7.3. Vi vant i 3. divisjon. 
* Rekrutteringsrunde Sjøskogen, Nordby, Solberg Skole 22.4.  
* Marsjøvelsene våren -15 ble utført 27.4, 4.5 og 11.5 
* Drilltroppen deltok på Drilliaden, Skien 8.-10.5 
* Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 13. mai 
* Tradisjonell spilling på Solberg, Sjøskogen og Nordby 17.5. 
* Vårfestival sammen Med Ås 1.6 
* Spilling for 7. klassene på Solberg og Nordby og Sjøskogen 18.6.  
* Diverse opptredener i Bornholm juni. 
* Spilling for konfirmantene i Nordby Kirke 5.9. 
* Tusenfrydstevne 12.-13. september 
* Kjendiskonsert 18.10 med Maria Haukaas Mittet i Ski Rådhusteater 
* Adventskonsert i aulaen på Nordbytun 14.12 
* Spilling 24. desember under den 2. gudstjeneste i Nordby kirke 
 
 
5.  Sommertur 
Årets sommertur gikk til Bornholm sammen med Ås Jente- og guttekorps. En vellykket 
tur både musikalsk og sosialt. 
 
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.  
Det var ingen som deltok på sommerkurs i 2015. 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Kristoffer Kregnes tok over for Andreas Karlsen som dirigent for hovedkorpset etter 
sommeren. Christine Næss Østbråthen har vært dirigent for juniorene og aspirantene. 
Veronica Danielsen har vært hovedinstruktør for drillerne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Medlemstall  
 

Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.2016: 

Medlemstall   2015   2014   2013    

* Hovedkorps  24*   29   25 

* Junior   12**   8   7 

* Aspiranter   3   15   7 

* Drilltropp hovedtropp 5   5   8   

* Drilltropp aspiranter 11   4   2 

I alt    55   61   49    

* 3 syke/permisjon, ** 2 syke/permisjon. Ikke medregnet i oversikten. 
Besetningen i hovedkorpset: Fløyte 2, Klarinett 5, Saksofoner 4, Waldhorn 1, 
Trompet/Kornett 7, Trombone 1, Tuba 1, Slagverk 3. 
Besetning i juniorgruppen: Fløyte 2, Klarinett 2, Saksofon 2, Trompet/Kornett 1, 
Trombone 3 Slagverk 1, Horn 1  
Besetning aspirantgruppen: Saksofon 1, Trompet 1, Klarinett 1 
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
Vi har i 2015 fortsatt å benytte e-post og www.nordbyskolekorps.no samt facebook som 
primær informasjons- og kommunikasjonsmetode for intern informasjon. Dette fungerer 
godt.  
 
9.2 Eksternt 
Våre lokalaviser, og spesielt Østlandets Blad, har vært flinke til å omtale våre store 
prosjekter. Har de ikke kunnet stille opp, har de tatt inn det vi har sendt dem. 
 
 
10. Rekruttering 
Antall nye aspiranter på instrument ble kun 3 ved hovedopptaket i 2015. Dette er 
ekstremt lavt og er svært bekymringsfullt. Sammen med Kulturskolen og Nordby skole 
ble det iverksatt et 5 ukers kurs i skoletiden for alle i 3 klasse i november. Dette tiltaket 
har gitt 2 nye medlemmer.  
 
I og med at vi fikk en ny fast instruktør på Drill i 2015 tok vi inn 8 nye aspiranter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordbyskolekorps.no/


10.  Sluttord 
 
Aktivitetene i 2015 bygde 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.  
 
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. Været var delvis bra i 2015 som igjen 
betydde gode inntekter for oss. Det var et godt samarbeid med representanter for 17. 
komiteene på de 3 barneskolene.   
 
TusenFryd-stevnet har vokst seg fram som den viktigste bidragsyter for oss økonomisk. 
Stevnet var i 2015 igjen Norges største korpsstevne hvor vi hadde rekordantallet 105 
korps med oss. 19 av korpsene overnattet på Nordbytun i regi av Håndballgruppa i 
Nordby IL.  
 
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 2015 var Oppegård Skolemusikkorps og Drøbak 
Frogn skolekorps. Maria Haukaas Mittet var gjesteartist. Uken etterpå vant Maria 
«Stjernekamp» på NRK.   
 
I 2015 valgte vi å melde oss på Distriktsmesterskapet på Lørenskog.  
Vi vant 3. divisjon nok en gang! Det var 16 korps med i vår divisjon. Vi fikk den meget 
høye poengsummen 95. En stor gratulasjon til alle musikere og dirigent Andreas. 
 
Korpset har fortsatt et godt samarbeid med ledelsen og instrumentallærerne ved 
Kulturskolen i Ås. Etter lange forhandlinger med Kulturskolen/Ås kommune underskrev 
vi på slutten av 2015 en ny Samarbeidsavtale med kommunen. Effekten av dette er at vi 
må betale en andel av dirigentkostnadene. Men samtidig har vi forbedret en del punkter i 
avtalen for vår del.  
 
Styrets største bekymring er fortsatt rekruttering og å holde på medlemmene fram til 
”pensjonsalder”. Det vil alltid være noe frafall 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 noe redusert i antall slik 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.  
 
Dagens uniformer er ca 25 år gamle og vi ser at det er mangler og behov for utskifting. 
Det å skifte ut uniformene er et omfattende prosjekt både i forhold til valg av design og å 
få finansiert dette. På slutten av 2015 valgte styret å bestille nye uniformer for levering i 
forkant av 17. mai 2016. Kostnaden i 2016 vil være ca 190’. Vi må supplere med nye 
størrelser i årene fremover. Det er søkt støtte til investeringen fra ulike steder. Per dags 



dato er det ikke kommet svar på søknadene. Takk til Sissel Samuelsen som har 
koordinert bestillingen av nye uniformer.  
 
Søndag 14. februar 2016 ble det holdt årsfest med ca 80 store og små tilstede. Igjen tok 
alle med seg mat, mens korpset sto for drikke. Stor takk til Gitte Christensen og Merete 
Holsted som koordinerte alt forarbeidet. Takk også til Thor Arne Jørgensen og Tore 
Samuelsen som var sterkt involvert i gjennomføringen av festen.  
 
Flere av medlemmene stod for underholdning. 
 
 
 
Medaljer og hederstegn: 
3 år:  Anatasija Kozlovska, Celina Kristensen, Erlend Grønvold Barli, Matilde 

Moura Mendes, Johanne Nytrøen, Thea Karusbakken 
5 år:   Victoria Ek, Emilie Kristensen, Sofie Sandsmark 
7 år+skjold: Helene Laugerud Holsted, Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen, Ingrid  
  Halvorsen Eng, Camilla Hjorth-Johansen 
10 år:   Herman Skogseth, Jonas Værdal 
 
Pensjonister: Sindre Midjås, Herman Skogseth, Håkon Wolmersen 
 
Oppmøtepris:  
Hovedkorps: 1. Med 27 av 28 mulige: Sindre Midjås og Jonas Værdal 

2. Med 26 av 28 mulige: Celine Hagen, Helene Holsted og Stefan  
     Hjort-Johansen 

Juniorkorps: 1. 26 av 26 mulige: Sara Kvarme 
2. 25 av 26 mulige: Celina Kristensen 

Drill:   1. Alle treninger: Malene Hagen og Alva Talmo-Rønn 
2. Ett fravær: Ingrid Halvorsen Eng, Eline Rygge og Selma Nymoen 

 
Øvrige priser:  
Årets Hovedkorpsmedlem: Stefan Hjorth-Johansen 
Årets junior: Ane Pernille Guttormsen 
Årets driller: Malene Hagen 
Årets Nykommer: Kristoffer Kregnes 
Årets familie: Familien Hagen 
Pausekosprisen: Dulce Moura Mendes  
 
KORPSETS STIPEND PÅ KR. 3.000 
Malene Hagen 
 
NORDBY SKOLEKORPS HEDERSPRIS 2015 
Kai Arne Midjås 
 
UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM 
Anne-Merete Nordmo for lang innsats som kasserer og regnskapsfører. 



 
 
 
 
Styret i Nordby skolekorps ønsker på denne måten å takke alle medlemmer (musikanter/ 
/drillere) og foreldre/ foresatte for et givende og fruktbart samarbeide i årsmøteperioden. 
I tillegg rettes en takk til alle våre trofaste støttespillere som på en eller annen måte har 
bidratt positivt til korpsets aktiviteter.  
 
Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte vil stille opp og være med å opprettholde 
korpsets økonomi på de aktiviteter som eventuelt vil komme.  
 
Styret vil rette en spesiell takk til: 

 Dirigentene: Andreas Karlsen, Kristoffer Kregnes og Christine Næss Østbråthen 

 Drillinstruktør: Veronica Danielsen 

 Hjelpeinstruktører Drill: Anette Hagen samt drillerne Camilla og Malene 

 TusenFryd ved Marie Louise Strømberg 

 Nordby IL Håndballgruppen i forbindelse med TusenFryd-stevnet 

 Trond Nilsen/Anders Hefre (dirigent i Big Ås Band) 

 Breivoll Gård – BKM (oppbevaring kiosk) 

 Fam Hagen (kioskansvarlig) 

 Trond Hagen (fotoansvarlig ved diverse arrangementer). 

 Æresmedlemmene Steinar Støttum, June Løkken, Bente Johannessen og Alf 
Olsen. Anne-Merete Nordmo ble utnevnt som nytt æresmedlem 14. feb. 2016. 

 
 

Nordby den 21. februar 2016 
 
Bård A. Granerud, styreleder (sign.) 
Merete Laugerud Holsted, korpsleder (sign.) 
Thor I. Hjorth-Johansen, sekretær (sign.)  
Anne-Merete Nordmo, kasserer (sign.)  
Tore Samuelsen, styremedlem (sign.)  
Anne Nytrøen, styremedlem (sign) 
Kai Arne Midjås, styremedlem (sign) 
Thor Arne Jørgensen, nestleder (sign.) 


