
 

 ÅRSBERETNING  
FOR  

NORDBY SKOLEKORPS  
05.03.12 – 04.03.13 

 
1. Årsmøtet (05.03.12)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 5. mars 2012 med 15 personer til stede. Bård 
Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble valgt Bård Granerud og som 
møtesekretær Gitte Højlo Christensen. Som protokollunderskrivere ble valgt Peter 
Sederholm og Elise Avnskog. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det samme ble 
regnskapet og årsmeldingen. Medlemskontingent for spillende medlemmer 
opprettholdes og skal for 2012 være i samsvar med (lik) elevsatsene for Kulturskolen i 
Ås (KiÅ). Medlemskontingenten for drillutøvere opprettholdes og skal for 2012 være kr. 
2.000,- (1.000 x 2) pr. medlem/år. Korpskontingent (uniformsavgift og andel NMF 
kontingent/forsikring/utstyrsleie) for alle utøvende medlemmer for 2012 skal være kr. 
500,- (250 x 2) pr. medlem/år. Alle vedtak var enstemmige.  
 
2. Valg  
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Bay Magnar Engebråten, 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 2013  

Nestleder:  Merete Laugerud Holsted  Valgt til 2014  
Sekretær:  Gitte Højlo Christensen  Valgt til 2013  
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: Barbro Walle Olsen  Valgt til 2013 

 
Driftskomitè:  Leder: Tore Samuelsen     Valgt til 2014 



Arrangementskomitè:  Leder:  Lene Ringvold  Valgt til 2014 
Ann Hoel    Valgt til 2013 
Elise Avnskog   Valgt til 2013 

   Kai Arne Midjås  Valgt til 2013 
 

Økonomikomitè:   Leder:  Anne-Merete Nordmo  Valgt til 2014  
 
Musikkutvalg:   Leder:  Lise Værdal    Valgt til 2014  
 
Revisorer      Alf Olsen    Valgt til 2013  

Birte Midjås    Valgt til 2013 
 

Repr. til NMF Akershus:    Bård A. Granerud   Valgt til 2013 
 
Repr. til A/L Liahøi:     Utnevnes av styret  
 
Turkomitè:      Elin Halvorsen  Valgt til 2014 

  
Valgkomitè:      Barbro Walle Olsen  Forespurt des 12  
 
Katrine Hoel og Helene Gran Jacobsen har vært tillitsvalgte i korpset frem til sommeren 
2012.  
Helene Gran Jacobsen og Eirin Avskog ble valgt fra og med høstsesongen 2012.  
  
Musikkutvalget har i perioden vært sammensatt som følger:  
Lise Værdal (Leder/korpsleder hovedkorps)  
Anette Hagen (foreldrekontakt drill)  
Hovedkorpsdirigent  
Aspirantdirigent  
Drillinstruktører  
Tillitsvalgte korpsmedlemmer  
 
 
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 10 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) 
*  Salg av julenek 
*  Kafeteria i forbindelse med Nordbykorets jubileumskonsert  
*  TusenFryd-stevnet 
 
I tillegg ar vi hatt følgende ”arbeidsfrie” innteker: 
*  Grasrotandelen 
*  Frifondsmidler 
 
4.2 Opptredener/arrangementer for medlemmene utover vanlige øvelser 
*  Minikonsert på Ås ungdomsskole i forkant av Akershus mesterskapet 
*  Akershusmesterskap i Lørenskog (sammen med Ski skolekorps) 
*  Huskonserter i regi av Kulturskolen 25. april og 24. oktober 
*  Rekrutteringskonserter 23. april på de 3 barneskolene i bygda 
*  Marsjøvelser ble utført 23/4, 30/4 og 7/5 
*  Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 16. mai 
*  Deltagelse i 17. mai arrangementene på Solberg, Sjøskogen og Nordby 
*  Spilling i forbindelse med Vårfestivalen til Kulturskolen i Ås. (5. juni) 
*  Spilling for 7. klassene på Solberg og Nordby 20. juni 
*  Spilling for konfirmantene i Nordby kirke 1. og 2. september 
*  TusenFryd-stevnet 8.-9. september 
*  Konsert for hovedkorps og juniorer i Son 23.9 
*  Seminar for hovedkorps og juniorer 13. oktober i Nordby. 
*  Seminar for Drill 14. oktober i Ski 
*  Seminar 3. november for hovedkorps, juniorer og drill med Ski og Drøbak, i Nordby 
*  Kjendiskonsert 4. november med Marian Aas Hansen i Ski Rådhusteater 
*  Sosial kveld for alle medlemmer på Ski Bowling 7. november 
*  Adventskonsert i aulaen på Nordbytun 10. desember 
*  Spilling 24. desember under  2. gudstjeneste, Nordby kirke 
*  Korpsnatt 2 februar i Trøgstadhallen. 
*  Seminar 2. mars for hovedkorps og juniorer 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Sommertur 
Sommerturen i 2012 gikk til Trondheim. Korpset reiste med buss fra Nordby skole fredag 
den 22. juni og var tilbake mandag 25. juni. Vi besøkte Rockheim og Munkholmen, og 
hadde spilleoppdrag i Trondheim sentrum. Rosenborg skole var vårt bosted under 
oppholdet. 
Totalt 44 deltagere var med på turen. Hovedleder var Merete Laugerud Holsted. 
 
 
6. Undervisning - kurs  
- Alle musikanter som har krav på det, har hatt tilbud om individuell opplæring på sitt 
instrument med lærer fra Kulturskolen i Ås.  
- 4 av medlemmene i hovedkorpset har benyttet seg av tilbudet om deltagelse i Big Ås 
Band.  
- Sommerkurs: 5 musikanter deltok på sommerens kurs. I tillegg var 3 drillere på kurs. 
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Andreas Karlsen har vært dirigent for hovedkorpset mens Helene Selle har vært dirigent 
for juniorene og aspirantene. Wenche Strøm har vært instruktør for drillerne med bistand 
fra Anette Hagen. 
 
  
8. Medlemstall  
Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.: 

Medlemstall   2013   2012   2011    

* Hovedkorps  25   21   31 

* Junior   7   10   7 

* Aspiranter   8   15   11 

* Drilltropp hovedtropp 8   6   2   

* Drilltropp aspiranter 3   4   7 

I alt    51   56   58    

 
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
 
Vi har i 2012 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 2012 også etablert en egen profil på Facebook hvor vi legger ut nyheter og 
henviser til vår nettside. 
 
 
 

http://www.nordbyskolekorps.no/


 
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 får 
undervisning på et korpsinstrument i den ukentlige musikktimen samt 1 time 
gruppeundervisning i SFO-tiden. Prosjektet er et samarbeid mellom Sjøskogen skole, 
Kulturskolen og oss. Faglig ansvarlig og dirigent er Bente Lien Granerud med Trond 
Nilsen/Leif Peter Grahn og Helene Selle fra Kulturskolen som gruppeinstruktører. Vi har 
finansiert kjøp av instrumenter til klassen samt dekket kostnader for undervisning. Så 
langt er erfaringene gode og vi skal sammen med skolen arrangere en egen konsert på 
Sjøskogen for elever og foreldre 15/4. Prosjektet vil bli evaluert i 2. kvartal for å avgjøre 
en eventuell videreføring i 2013/2014. Selvom vi har søkt støtte mange steder, har vi 
ikke lykkes i å få ekstern finansiering til prosjektet. 
Høsten 2012 arrangerte vi et trombonekurs på Solberg skole sammen med 
Kulturskolen. 8 elever fikk prøve våre helt nye fargerike plastikktromboner. Vi har fulgt 
opp elever og foreldre i etterkant. De aller fleste var positive til å fortsette å spille, men vi 
har ikke fått Kulturskolen til å tilby et oppfølgingskurs vinteren 2013.  
 
 
10.  Sluttord 
Aktivitetene i 2012 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.  
 
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 er nå et av de største stevner for skolekorps i Norge. 53 korps fra hele 10 fylker 
deltok i 2012, men stevnet har et potensiale til å vokse ytterligere. Gjesteartist på 
stevnet i 2012 var Sinsen ungdomskorps. Vi hadde for første gang med oss 3 utstillere 
på stevnet som alle var godt fornøyde og ønsker å komme igjen. I 2012 inngikk vi et 
samarbeid med Håndballgruppa i Nordby IL om et tilbud for korps som ønsker 
overnatting. 3 langveisfarende korps benyttet tilbudet som ble godt mottatt. Stevnets 
egen nettside (www.tusenfrydstevnet.no) har lettet administrasjonsarbeidet i forbindelse 
med påmeldingene i 2012 og har gitt oss en god profil utad.  
 
 
 
 



Kjendiskonserten har vokst seg frem til å bli et konsept som fungerer godt. Vi klarer å 
fylle Ski Rådhusteater, har fått på plass et godt samarbeid med andre korps og fått tak i 
populære gjesteartister. Samarbeidspartnere i 2012 var Ski skolekorps og Drøbak Frogn 
skolekorps med Marian Aas Hansen som gjesteartist. 
 
Styrets største bekymring gjennom 2012 har vært et ytterligere frafall av medlemmer før 
”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)  
Internt sliter vi noe med uro på øvelsene. Dette gjelder både blant musikantene og 
drillerne. Sammen med tillitsvalgte/dirigenter og medlemmene har vi lagd noen regler 
som vi har fokus på. Vi har også i 2012 hatt en øvelsekonkurranse blandt musikantene 
med premiering for å fokusere på kvalitativ fremgang i forbindelse med 
Akershusmesterskapet.  
Vi videreførte opplegget rundt ”SAMBA” fra 2011(Så all musikk blir artig). Dette bygger 
blant annet på involvering fra medlemmene, skape oppmerksomhet på øvelsene og 
premiering. Spesielt i forbindelse med sommerens tur til Trondheim ble dette fokusert 
på. 
 
Vår deltagelse i Akershusmesterskapet sammen med Ski skolekorps, ga oss en fin 5. 
plass med 89 poeng i 3. divisjon. Juniorene deltok også og fikk ”Rockeprisen”. 
 
Vi har i løpet av 2012 hatt en rekke møter med Kulturskolen/Ås kommune om 
samarbeidsavtalen. Disse møtene har vi hatt sammen med Ås Jente- og Guttekorps.  
Kommunen ønsker å fakturere korpsene for 40% av dirigentkostnadene. 
Konsekvensene av dette vil være dramatiske for oss både økonomisk og 
rekrutteringsmessig. Vi har derfor sammen med korpset i Ås prøvd å komme opp med 
alternative løsninger for å styrke samarbeidet. Vi har også hatt direkte kommunikasjon 
med de folkevalgte i kommunen i sakens anledning. En konklusjon på denne saken er 
ikke på plass ennå. 
 
Vi er i ferd med å flytte lageret for instrumenter og uniformer på skolen. I den forbindelse 
takker vi Toralf Eng for flott dugnadsinnsats. 
I driftskomiteen har vi vært sterkt underbemannet og vi er takknemlige for at Kai Arne 
Midjås har tatt på seg å skanne inn notelageret vårt og systematisere det.  
Vi har det siste året ikke hatt en egen uniformsansvarlig og oppgavene har derfor måttet 
blitt løst av styret. 
 
 
 
 
 
 



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. I tillegg rettes en takk 
til våre trofaste æresmedlemmer og alle andre 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.  
Korpset takker for samarbeidet med ledelsen og instrumentallærerne ved Kulturskolen i 
Ås.  
Styret vil rette en spesiell takk til:  

reas Karlsen og Helene Selle  

 

 

/ Leif Peter Grahn (dirigenter i Big Ås Band)  

 

 julenek)  

 
 
 
Nordby den 17. februar 2013  
 
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)  
Barbro Walle Olsen, styremedlem (sign.) 
 


