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Innkalling til årsmøte i  
NORDBY SKOLEKORPS 

Det vises til varsel om årsmøtet som ble sendt i e-post til alle 
medlemmer/foreldre/foresatte den 11. januar. 

 
 

Tidspunkt:  Mandag 4. mars 2019 kl.18.15  
Sted:   Auditoriet på Solberg Skole 

 
 
Dagsorden:  
 
1 Åpning    
2  Godkjenning av dagsorden    
3  Valg av: Møtedirigent, Møtesekretær og 2 Protokollunderskrivere    
4   Årsberetning 2018      (vedlagt) 
5  Behandling av revidert regnskap 2018   (deles ut 4.mars) 
6a  Fastsettelse av undervisningskontingent 2019  (vedlagt) 
6b  Fastsettelse av korpskontingent 2019   (vedlagt) 
7    Innkomne forslag      (vedlagt) 
8   Behandling av budsjett 2019       (deles ut 4. mars) 
9   Valg           (deles ut 4. mars) 
10  Avslutning 
 
 
 
 
 
 

Nordby, den 15. februar 2019 
 

For styret i Nordby skolekorps 
 
 
 
 

Gitte Højlo Christensen 
Styreleder 
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Vedlegg   
ÅRSMØTET  
4. mars 2019 

 
 

6 Sak Kontingenter  
 
6a Undervisningskontingent for spillende medlemmer skal være i samsvar med (lik) 

elevsatsene for Kulturskolen i Ås (KiÅ). Elevsatsene i KIÅ bestemmes årlig av Ås 
kommunestyre Pt. kr 4.510,- (2.255,- x 2) pr. medlem/halvår. Kontingenten inkluderer 
individuelle spilletimer og dirigenter på korpsøvelse. 

 
Undervisningskontingent for drillutøvere for 2019 foreslås å være uendret: 
2.500,(1.250 x 2) pr. medlem/halvår. Undervisningskontingenten dekker basistrening 
som består av fellestrening og tropp, pluss en øvelse til. De som ikke får tilbud om 
tropp får dekket to øvelser, eventuelt en reduksjon i treningsavgiften på kr. 300 i 
halvåret. Hovedfokus i NSK er paradedrill og tropp. NSK dekker startkontingent for 
troppsdeltagelse på konkurranser som styret og drillen vedtar å delta på. Individuell 
ekstraundervisning, individuell konkurransedeltakelse og evt. konkurransedrakt 
dekkes av den enkelte utøver. 
 
Det foreslås nye satser for ekstra instruksjon: 
1 time instruksjon (á kr 275 i 40 uker) koster 2200 i året/ 1100 i halvåret dersom de er 
minimum 5 personer pr. time. 
1 time instruksjon (á 300 i 40 uker) koster 2400 i året/ 1200 i halvåret dersom de er 
minimum 56 personer pr. time. 
 
For medlemmer som velger å være med i BÅB (Big Ås Band) er kontingenten på kr 
500,- pr år.   
Hvis noen av medlemmene (musikk eller drill) ønsker å delta i andre grupperinger 
fordi NSK ikke har dette tilbudet, eller våre medlemmer ønsker å utvikle seg, så vil 
styret i hvert enkelt tilfelle vurdere økonomisk støtte. Maksimalt tilskudd pr medlem vil 
være kr 1000 pr år.  
Undervisningkontingent for trommetropputøvere for 2019 opprettholdes med kr 
1.800,- (900 x 2) pr. medlem/år. (pt nedlagt). 
 

6b Korpskontingent NSK (instrument, drillstav, uniformsleie og NMF forsikring) kr 
1.000,(500 x 2). Korpskontingenten gjelder alle medlemmer i Nordby skolekorps. Nye 
aspiranter (aspiranter 2019) betaler ikke korpskontingent for høstsemesteret 2019 
(første halvår). 

 
6c Styret ønsker fornyet fullmakt for årsmøteperioden 2019/2020 i forbindelse med 

kapitalplassering jfr. vedtektene.  
 
 

Sak 7 Innkomne forslag  

 
Det har innkommet forslag om å endre struktur på organisasjonen.    
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 ÅRSBERETNING  
FOR  

NORDBY SKOLEKORPS  
05.03.18 – 04.03.19 

 
1. Årsmøtet (05.03.18)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 5. mars 2018 med 26 stemmeberettiget til 
stede. Merete Laugerud Holsted åpnet møtet. Som møtedirigent ble valgt Merete 
Laugerud Holsted og som møtesekretær Thor I. Hjorth-Johansen. Som 
protokollunderskrivere ble Preben Borrmann og Jan Aanerød valgt. 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 Merete Laugerud Holsted og enstemmig 
vedtatt. Det hadde ikke lykkes valgkomiteen å finne ny korpsleder eller kasserer. 
Korpslederrollen ble dekket av Gitte Christensen frem til høsten 2018, da ble Hanne 
Erikstad valgt inn som korpsleder. Thor Inge Hjorth-Johansen har hatt rollen både 
som sekretær og kasserer i 2018. 
 
 
Hovedstyre:  Leder:  Gitte Christensen   Valgt til 2019  

Nestleder:  Jan Aanerød    Valgt til 2020  
Sekretær:  Thor I. Hjorth-Johansen   Valgt til 2020 
Kasserer:  Thor I. Hjorth-Johansen  Valgt til 2019  
Medlem Tore Samuelsen    Valgt til 2020 
Medlem  Anne Nytrøen    Valgt til 2019 
Medlem  Hans Viggo Bjerknes  Valgt til 2019 

 
Driftskomité:  Leder:  Tore Samuelsen    På valg 

Thoralf Eng     Ikke på valg 
Uniformsansvarlig:  Anne Nytrøen Ikke på valg 
    

Arrangementskomité:  Leder: Hans Viggo Bjerknes    
   

 
Revisorer      Alf Olsen    Valgt til 2018  

 
Repr. til NMF Akershus:    Bård A. Granerud   Gjenvalgt  
 
Repr. til A/L Liahøi:    Utnevnes av styret  
 
Turkomité:      Anne Nytrøen 

     
 

Valgkomité:      Hege Rustad 
      Cecilie Ruud Hilmo 
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Tillitsvalgte:  Marthe Værdal og Stefan Hjorth-Johansen har vært tillitsvalgte 
for musikantene denne perioden. 
Malene Hagen og Thea Werner Bronken har vært tillitsvalgte for drillerne denne 
perioden. 
  
Musikkutvalget har i perioden vært sammensatt som følger:  
Hovedkorpsdirigent: Kristoffer Kregnes 
Aspirant-/Junior-dirigent: Lars Martin Hurrød 2018/Anders Hefre 2019 
Drillinstruktører: Veronica Danielsen og Ida Celine Øiehaug  
 
 
3. Styremøter  
I årsmøteperioden er det avholdt 10 hovedstyremøter på Nordby skole. Det er også 
blitt avholdt et ekstraordinært styremøte.  
 
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntektsbringende aktivitetene fra foreldre/foresatte/medlemmer har vært 
relatert til:  

*  Kioskdrift på Breivold - Rekord 
*  17. mai (spilling og kakelotteri på Nordby, Sjøskogen og Solberg, samt kiosk på 
Nordby) 
*  TusenFryd-stevnet 
*  Bidrag fra kjendiskonserten 
 
I tillegg ar vi hatt følgende ”arbeidsfrie” inntekter: 
*  Grasrotandelen 
*  Frifondsmidler 
* Tilskudd fra Norsk Tipping  
* Tilskudd Ås kommune 
* Momskompensasjon 
* Instrumentfondet 
 
4.2 Opptredener 2018/2019 
*  ØM Drill 3.3 - 4.3  
*  Jubileumsparaden 28.4 
*  Drilliaden, Skien 11.-13.5 
*  Marsjøvelsene våren -18 ble utført 7.4, 21.4, 8.5 og 15.5 
*  Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 16. mai 
*  Tradisjonell spilling på Solberg, Sjøskogen og Nordby 17.5. 
*  Åpning av ny lekeplass Fålesloråsen 16.6.  
*  Spilling for 7. klasse på Sjøskogen og Nordby skole 18.6 
*  Spilling for 7. klasse på Solberg skole 20.6.  
*  NM Drill 30.6-1.7 Sotra 
*  Spilling under Landsestivalen i Bergen 28.6. – 1.7 
*  Spilling og drilling på offisiell åpning av Solberg skole 3.9. 
*  Tusenfrydstevnet 9.-10. september 
*  Kjendiskonsert Ski med Chris Medina 4.11. 
*  Adventskonsert på Liahøy 10.12 
*  Spilling 24. desember under  2. gudstjeneste, Nordby kirke 
*  Skjærgårdsdrill i Holmestrand 25-27.1 
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4.3 Aktiviteter Drill 
Hele drilltroppen deltok tradisjon tro på ØM og Drilliaden som korpset dekker.  To 
solister hadde kvalifisert seg til NM Drill og troppene var påmeldt. 
Medlemmer fra drilltroppen har i tillegg i deltatt på mange konkurranser rundt om i 
Norge på eget initiativ. I enkelte av disse har det vært mulighet til å kvalifisere seg til 
NM. 
De har arrangert et Level1-kurs på Solberg. Hit kom det drillere fra andre drilltropper 
og det ble en kjær ekstrainntekt for drilltroppen. 
De arrangerte Nordbyaden for andre gang.  Her kan kun egne medlemmer kan delta 
og få tilbakemeldinger på sine programmer fra profesjonelle dommere, for å bli bedre 
forberedt til konkurranser, i tillegg til å vise frem programmene sine til slekt og 
venner. 
De har arrangert diverse dugnader i egen regi, med bl.a. sying av drakter til 
konkurranser. 
Drillgruppen har også nært samarbeid med Oslo drill og Tigerstaden drill 
 
5.  Korpstur 
Korpsturen gikk denne gang til Landsfestivalen i Bergen i forbindelse med NMF 100 
års-jubileum. Vi kjørte buss til og fra og mange fikk en naturopplevelse med på turen. 
Vi bodde på skole i vår egen fløy og koste oss.  
 
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. 2 av medlemmene i hovedkorpset har 
benyttet seg av tilbudet om deltagelse i Big Ås Band ved årsslutt.  
Det var ingen som deltok på sommerkurs i 2018. 
Drillerne har mulighet til å trene to dager pr uke. Mandager er det først fellesøvelser 
på Solberg og spesialøvelse på Nordbytun senere på kvelden. De har også 
individuelle øvelser på torsdager på Solberg og Sjøskogen.  Solberghallen 
disponeres av drillen hver søndag for egentrening. 
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Kristoffer Kregnes er dirigent for hovedkorpset. Jan Martin Hurrud var dirigent for 
juniorene og aspirantene frem til nyttår. Anders Hefre, som også er dirigent for BÅB, 
har overtatt etter nyttår. Veronica Danielsen og Ida Celine Øiehaug har vært 
instruktører for drillerne, sammen med Malene Hagen og Tuva Tvedt. 
 
8. Medlemstall  
Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.2019: 

Medlemstall   2018   2017   2016  
  

* Hovedkorps  10    18   20 

* Junior   12   4   14 

* Aspiranter   5   10   8 

* Drilltropp Hovedtropp 14   13   3   

* Drilltropp Aspiranter 6   10   19 

I alt    46   52   63  
  

 

Besetning Hoved Junior Aspirant 
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Klarinett 2 4 1 

Trompet 1 4  

Saksofon 4* 2  

Horn 2 1  

Slagverk 1  2 

Trombone  1  

Fløyte   2 

Total 10 12 5 

* 1 har vært delvis i permisjon og tilstede 
Det har også kommet til 5 drillere fra Langhus som trener med våre jenter, da de ikke 
har instruktør. 
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
 
Vi har i 2018 benyttet e-post, FaceBook og www.nordbyskolekorps.no som primære 
informasjons- og kommunikasjonsmetoder for intern informasjon. Dette fungerer 
godt. Vi vurderer å ta i bruk Spond som verktøy for påmeldinger. 
 
9.2 Eksternt 
Vi har hatt flere artikler i ØB og Ås avis.  
 
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 2019 har vi 
allerede tilbakelagt 2 måneder av det nye året.  
 
Aktivitetene i 2018 har vært i tråd med det vi har hatt tidligere år. Nasjonaldagen gitt 
fint i år også, og dette er en av de få gangene korpset er å se ute i gatene. Det er 
viktig at vi holder på denne tradisjonen, og bidrar til at bygda har et eget musikkorps i 
sitt 17-mai tog. Samarbeid med FAU når det gjelder gjennomføringen av selve 
arrangementet fungerte bra.  
 
Vi har spilt ved alle de tre skolene sin 7-klasse avslutning, noe som blir satt stor pris 
på. Nordby Skole var i så måte litt ekstra heldige i år, da vi ikke hadde medlem i 7-
klasse der i år. Tradisjonelt spiller vi for våre egne medlemmer.  
 
Sommerturen i år gikk til Bergen, og nesten alle våre medlemmer var med på tur. Det 
var en klassisk korpstur der vi kjørte buss, bodde på skole, spilte, drillet, badet og 
koste oss med lek og konkurranser. Alle musikantene var også med til Sotra Arena 
for å se Exhibition troppen utøve sitt program. Dette var en ny og spennende 
opplevelse for mange musikanter, og drillerne satt pris på publikumet og heiaropene. 
 
Sommeren 2018 viste seg fra sin varme side, og det ble en travel tid for 
kioskarbeiderne. Det ga en ekstraordinær god inntekt, og vi vil nok en gang takke 
familien Hagen for å holde kioskhjulene i gang på Breivoll. Takk også til alle 
involverte medlemmer og deres familier for innsatsen. 
 

http://www.nordbyskolekorps.no/
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Helgen etter skolestart brøt det ut brann i første etasje ved siden av SFO. Dette 
medførte at vi plutselig sto uten øvingslokaler for musikantene. En rask telefon til 
Solberg skole mandagen gjorde at vi kunne få bruke skolen allerede samme dag. Der 
har vi vært siden, mens rehabiliteringsarbeidene fortsatt foregår på Nordby. Solberg 
skole er en ny og flott skole hvor vi trives med flott lekeplass utenfor. Det har medført 
noen utfordringer med tanke på utstyr og andre ting som har vært på Nordby skole. 
Heldigvis slapp vi skader på utstyret vi har på skolen, da brannen stort sett rammet 1. 
etasje. Vi har imidlertid vært nødt til å vaske og rense uniformer, da det hadde satt 
seg sterk røyklukt i alle tekstiler. 
 
TusenFryd-stevnet feiret 10-års jubileum i år, og vi kan vel si at vi ikke har plass til så 
veldig mange flere gjester enn det vi hadde i 2018. Grunnet kraftig regn søndag ble 
innmarsjen kortet ned og komprimert ved at korpsene marsjerte inn både fra 
oversiden og nedsiden. Dette fungerte svært bra, og vi må si oss fornøyde med at vi 
klarte å håndtere værmessige utfordringer på en god måte.  
 
Høsten bar preg av aktiviteter i forbindelse med Kjendiskonserten med Chris Medina. 
Samarbeidende korps var Østensjø og Oppegård. Etter konserten hadde alle 
medlemmene en hyggelig kveld med pizza og bowling i Ski. 
 
Adventskonserten har også blitt en tradisjonell avslutning på årets øvelser, og vi 
hadde en fin konsert med junior, HK, drill og BÅB.  
 
Tradisjonen tro så stilte Nordby Skolekorps opp med både nåværende medlemmer, 
noen pensjonerte medlemmer og et knippe foreldre til gudstjeneste i Nordby Kirke på 
julaften. Takk til alle som stiller opp, vi vet det betyr mye for bygdas innbyggere og for 
Nordby Menighet. 
 
9.2 ble det holdt årsfest med ca 80 store og små, men denne gang på Solberg skole. 
Igjen tok alle med seg mat, mens korpset sto for drikke og dessert. I forkant av 
årsfesten var det seminar for både musikanter og drill, med oppvisning før festen. 
Stor takk til Anne, Hans Viggo og Thor Inge for flott arrangement. Hanne og Jan var 
til stor hjelp under ‘Lytt&Spill’-seminaret. Det ble i år også delt ut stipend. Denne 
gangen var det Selma Enes som fikk hovedstipendet (3000,-) for deltakelse i EM i 
april. Vi hadde ikke mottatt flere søknader. Årets konferansier var Thor Inge. Det ble 
også delt ut medaljer. 
 
Hovedkorpset er i gang med å øve inn sitt repertoar til distriktsmesterskapet som 
avholdes i Asker i mars. De skal delta sammen med Ås gutte-og jentekorps i 3. 
divisjon for janitsjar. Det blir spennende å følge utviklingen fremover. 
 
 
Medaljer og hederstegn: 
3 år: Tina Aanerød, Victor Schnell,Felix Borrmann, Nathalie Hagen og Andrea 
Solberg 
7 år + skjold: Marita Børud 
10 år: Ingrid Halvorsen Eng og Helene Holsted 
Pensjonister: Marthe Værdal 
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Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte stiller opp og engasjerer seg i korpsets 
aktiviteter. Det er gjennom en tett foreldregruppe vi kan skape et godt miljø for 
medlemmene våre. 
 
Det er fortsatt en stor bekymring at medlemstallet synker. Styret har derfor investert i 
aktiviteter både for å øke rekrutteringen og beholde nåværende medlemmer. 
Kristoffer startet opp ‘Blås i SFO’ på Solberg skole på nyåret, som foregår på 
mandager i SFO-tiden. Dette er et tiltak for å rekruttere nye medlemmer til korpset. 
Interessen har så langt vært positiv med rundt et dusin påmeldte. Det er også 
diskutert om vi kan få til en drum-line.  
 
For våre medlemmer har det blitt arrangert Lytt&Spill seminar med Rune Sundbø, det 
har vært akrobatikk-kurs for drillerne, og alle medlemmer med foresatte har vært på 
Fangene på Fortet. Dette var populært både for små og store. 
 
 
Korpset har fortsatt et meget godt samarbeid med ledelsen og instrumentallærerne 
ved Kulturskolen i Ås. 
 
Styret vil rette en spesiell takk til: 

 Dirigentene: Kristoffer Kregnes, Lars Martin Hurrød og Anders Hefre (også i 
Big Ås Band) 

 Drillinstruktør: Veronica Danielsen og Ida Celine Øiehaug 

 Ledelsen ved Solberg skole som tok godt imot oss da vi mistet øvingslokalet 
vårt høsten 2018. 

 Hanne Erikstad som gikk inn som korpsleder og har vært en enestående 
ressurs på mange områder. 

 TusenFryd ved Marie Louise Strømberg 

 Familien Hagen (kioskansvarlig) 

 Trond Hagen, Therese Talmo-Rønn og Thor I Hjorth-Johansen (fotografering 
ved diverse arrangementer).  

 
 
 
 
 
 
 

Nordby, den 15. februar 2019 
 
Gitte Christensen, leder (sign.) 
Jan Aanerud, nestleder (sign.) 
Thor I. Hjorth-Johansen, sekretær, kasserer (sign.)  
Anne Nymoen, styremedlem (sign) 
Hans Viggo Bjerknes, styremedlem (sign) 
Hanne Erikstad, korpsleder (sign) 
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Drillåret mars 2018 – mars 2019 
 

 

 

 
 

 

Drillarrangementer fra mars 2018 til mars 2019: 
Under følger en oversikt over drillens ulike arrangementer. Det er seminarer, 

konkurranser, dugnader, kurs mm som er listet opp kronologisk fra mars 2018 til 

mars 2019. Noen av tingene det deltas på er frivillig mens noe er obligatorisk, 

dette står beskrevet under hver overskrift. Drillåret mars 2018 – mars 2019 har 

vist en økning i antall drillere og nivået på noen drillere begynner å ligge tett opp 

mot Norges eliten i drill. Det er flere drillere som har deltatt på konkurranser 

over hele Norges langstrakte land og det er hentet inn gode plasseringer, edelt 

metall og gode poengsummer på dommerskjema. Nordby drill gjør seg bemerket 

overalt hvor de deltar på konkurranser.  

 

3 og 4 mars 2018  ØM (Østlandsmesterskapet) på Jessheim                

 

Dette er Østlandets største drill konkurranse og den går over 3 dager fra 

fredag til søndag. 22 ganger var Nordby drill på gulvet med 

soloer/duetter/tropp. For Nordby er dette en av de obligatoriske 

konkurransene. Deltakelse i tropp er obligatorisk mens solo programmer er 

frivillig. Her tok troppen 1 plass i Exhibition corps. 

 

10 – 11 mars 2018 Midtnorsk mesterskap i drill 

Frivillig konkurranse med mulighet for NM kvalik. Her var det en driller fra 

Nordby drill som stilte i x strutt preteen og one baton preteen beginner 

 



Adresse:  Postboks 130, 1429 Vinterbro          www.nordbyskolekorps.no                     e-post: styret@nordbyskolekorps.no 

Stiftet 5. oktober 1959 Org.nr 972 423 718 Bank 1654 60 45998 

13 – 14 april 2018 Rogadrill 

Frivillig konkurranse, her stilte Nordby drill med 4 deltagere. 5 soloer ble 

konkurrert med. Dette er en konkurranse med mulighet for NM kvalik. 

 

20-22 april 2018 Nordvesten 

Frivillig konkurranse, her stilte Nordby drill med en deltager i x strutt preteen 

beginner. Dette er en konkurranse uten mulighet for NM kvalik. 

 

20-22 april 2018 Trøndersk mesterskap 

Frivillig konkurranse med mulighet for NM kvalik. Her var det en driller fra 

Nordby drill som stilte i x strutt preteen  intermediate og one baton preteen 

beginner 

 

5- 6 mai  2018 - Drillseminar i forkant av Drilliaden 

Obligatorisk deltakelse for Nordby drill. 2 korte seminar dager fra ca 1400 – 

1800. Troppsprogram og solo program gjennomgått for de som stiller til 

Drilliaden. 

 

11-13 mai 2018 Drilliaden i Skien 

En obligatorisk konkurranse for Nordby drill. Her natter vi over i klasserom 

tilhørende gymsalen hvor konkurransen foregår. Dette er årets sosiale tur for 

drillen og vi bor, konkurrerer og er sosiale gjennom hele helgen. Hele troppen 

deltok på Drilliaden. Vi tok 1 plass med exhibition corps og twirl team juvenile. 

29 ganger i løpet av helgen var Nordby drill på konkuransegulvet. 

 

1 – 3 juni 2018 Dalana drillkonkuranse i Sokndal 

Frivillig konkurranse, her stilte Nordby drill med en driller som stilte i x strutt 

preeteen beginner. Dette er en konkurranse uten mulighet for NM kvalik, det er 

nederlandske dommere som gir tilbakemelding i form av en lydfil i tillegg til 

dommerskjema. 

 

16 og 17 juni 2018 forberedelse til NM 

2 dager med forberedelser til NM. Forberedelser for de to troppsprogrammene 

twirl team og exhibition corps samt forberedelser for de som har kvalifisert seg 

med sine soloer. Fra kl. 10.00-17.00 begge dager. 
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29 juni – 1 juli 2018 NM korpsdrill Sotra 

I kombinasjon med sommertur for Nordby skolekorps. Exhibiton troppen ble 

Norgesmestere og to drillere fra Nordby kvalifiserte seg til EM. 

 

15 – 16 september 2018 Level 1 kurs 

Nordby drill arrangerte Level 1 kurs for de som interesserte seg for det. Dette 

var for Nordby drill og også andre drilltropper. Det var blitt etterspurt ett slikt 

kurs på Østlandsområdet og Nordby drill tok utfordringen. For å delta på 

enkelte konkurranser i utlandet må deltagere ha bestått level 1 kurs. Vår trener 

Veronica er godkjent level 1 kursholder som en av ytterst få i Norge. Kurset ble 

holdt på Solberg skole. 

 

20 – 21 oktober 2018 Haugalandsdrilliaden 

Frivillig drill konkurranse, her stilte Nordby drill med 5 drillere som deltok i til 

sammen 12 soloer. 

3 november 2018 

Kjendiskonsert forberedelse, noen av drillerne var på frivillig Workshop på 

Skedsmo en av dagene. Her fikk drillerne blant annet trene med Mathias 

Langseth Eliassen. 

 

9 – 11 november – Stavdrill på Askøy 

Frivillig drill konkurranse, her stilte Nordby drill med 2 deltagere som stilte i 4 

soloer tilsammen. Dette er en konkurranse uten mulighet for å kvalifisere seg til 

NM. 

18 november 2018 – Exhibition seminar 

Ett seminar for exhibition troppen på grunn av for lite treningstid gjennom 

høsten. Her ble programmet justert og tilpasset. 

3 desember 2018  - Nordbyaden 

Nordbyaden ble arrangert for andre gang. Alle Nordbydrillere fikk opptre med 

sine soloprogrammer, tropp og duetter. Nordbyaden ble også i år gjennomført av 

en ressursgruppe blant drill foreldre og de stod for alt som måtte på plass. 

Premier til loddsalg, kaker, kaffe, pynt av lokalet, innkjøp av pokaler, 

programutarbeidelse, innleiing av NMF dommere og mye mer.  

 

Det er andre gang Nordbyaden arrangeres og det er for at alle drillere skal få 

tilbakemelding på sine programmer før ØM påfølgende år i mars måned. Dette er 

en hyggelig sammenkomst hvor foreldre, besteforeldre, venner, søsken og ellers 

alle som ønsker litt glitter i hverdagen er velkomne til å se. Det blir pyntet med 
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lys og julepynt og vi får en god førjulstemining denne dagen.  Det er kiosk salg og 

loddsalg i pausen. 

 

Drillerne får også øvd seg på hvordan det er å fremføre sine programmer for et 

publikum. 

 

20 desember 2018 Rush trampolinepark 

Alle var invitert til å bli med på rush trampolinepark på denne siste treningen før 

jul. Alle betalte for seg selv. Trenere, drillere og foreldre var ivrige hoppere 

gjennom 1,5 time på trampolinene. 

 

26 – 27 januar 2019 Skjærgård 

Dette er ikke en obligatorisk konkurranse for Nordby drill, likevel valgte nesten 

hele Nordby drill å delta. Vi stilte i til sammen xx soloer/duetter/tropper. 

Exhibition troppen deltok og fikk gull. Dette er en av de største 

drillkonkuransene gjennom året og det er mulighet for NM kvalik. Her har vi i 

utgangspunktet ingen trenere til å hjelpe oss men Veronica og Ida valgte likevel 

å stille opp for våre drillere som til sammen var på konkuransegulvet hele 27 

ganger i løpet av helgen. 

1 – 3 februar 2019 Hedmark/Oppland mesterskapet I drill 

Dette er en frivillig konkurranse for Nordby drill. Her deltok 4 drillere fra 

Nordby med 8 soloer. H/O. Dette er en konkurranse med mulighet for NM 

kvalik.  

9-10 februar 2019 Vinterpokalen 

Dette er en frivillig konkurranse for Nordby drill. Her deltok 2 av våre drillere 

med 5 soloer Dette er en konkurranse med mulighet for NM kvalik. 

 

9 februar 2019 Akrobatikk seminar 

Det ble holdt ett seminar for de drillere som ønsket det. Airtrack matter ble 

pumpet opp og det ble gjort ulike akrobatiske øvelser. 

 

16- 17 februar 2019 Drill grand prix 

Dette er en frivillig konkurranse for Nordby drill. Her deltok to av våre drillere 

med til sammen 6 soloer. Dette er den eneste konkurransen i Norge hvor 

sportsdrill og korpsdrill er samlet. I denne konkurransen kan man kvalifisere seg 

til NM og man kan også kvalifisere seg til Grand prix i Frankrike.  
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Organisert egentrening 

Noen søndager gjennom året og noen hele helger dvs både lørdag og søndag 

organiseres det slik at vi får samlet noen trenere og det er mulighet for booking 

av privattimer. 

Dugnader i regi av Nordby drill 

For at vi skal klare å gjennomføre ulike aktiviteter er vi avhengig av 

dugnadsaktivitet utover Nordby skolekorps sine dugnader.  

Under følger punktvis noen av dugnadene som er gjennomført: 

 Drillseminar i forbindelse med Drilliaden 

 Level 1 kurs – arrangering, påmelding og kontakt med NMF 

 Sy dugnad i forbindelse med Kjendis konsert 

 Sy dugnad for Exhibition troppen - foreldre sydde kostyme til alle i 

Exhibition, skjørt, t skjorter og tights mm. 

 Rose dugnad til Exhibition kostyme – det ble lagd roser med diamant på til 

alle t skjorter 

 Skjærgårdsdrill – dugnad i forbindelse med informasjon om arrangement, 

sminking, frisyrer mm. 

 Oppgradering/oppdatering av drillbrosjyren 

 Utarbeidet oppstarts info/kontaktinformasjon skjema til nye drillere 

 Kjendis seminar 22,23 september på Solberg 

 Nordbyaden med rigging, pynting og frakt av pynt til Nordbytun, bake 

kaker, bestille pokaler, ordne konfransier, handle lodd for salg, bestille 

dommere, kopiere opp dommerskjema, lage program og kopiere opp, rigging 

av anlegg, sminke og klargjøre jentene for gulvet, filming, ta bilder, skaffe 

sponsorer mm. 

 Kakesalg 

o Inntekten går inn på hver enkelt selger og fortjenesten tilfaller den 

enkelte driller – høst 2018. Det ble solgt til sammen 398 bokser 

med kaker. 

 Tilstedeværelse på treninger – foreldre bytter på å være tilstede på alle 

treninger 

 Låse opp hallen hver mandag og torsdag 

 Ta inn tribuner på Nordbytun hver mandag før trening, samt moppe gulv 

 Servering til de som har ekstra lang trening på mandager 

 Nøkkel og hallforvaltning 

 Frakte trenere til/fra ski stasjon 

 

På de inntektsgivende dugnader er det satt opp en fordelingsnøkkel på hvordan 

inntektene skal fordeles og de tilfaller drillen i sin helhet ut fra 

fordelingsnøkkelen. Når disse midlene tas ut er det drillens ressursgruppe som 

bestemmer. Dette er avtalt med Gitte.  Trond Hagen har oversikt over disse 

midlene i samarbeid med foreldrekontaktene. 
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Brann kurs for foreldre 

Flere foreldre har deltatt på brann kurs for at Solberg hallen skal benyttes i 

rett i henhold til brann forskriftene.  

Ett kurs på høsten 2018 med 3 foreldre og ett kurs januar 2019 med 5 foreldre. 

I tillegg har også hovedtrenere Ida og Veronica tatt kurset. 

 

Foreldremøter 

Vi har hatt 4 foreldre møter utenom de vi har hatt samlet med korpset 

o 26 april 2018 

o 14 juni 2018 

o 3 september 2018 

o 28 februar 2019 

 

Foreldrekontakter 

På foreldremøte høsten 2018 ble Camilla Werner og Fay Rygge valgt til 

foreldrekontakter. Det kom frem av forventningene til foreldregruppa at det 

var ønsket bedre kommunikasjon ut og at informasjonen kom fra færrest mulig. 

Dette er prøvd etterstrebet.  

 

Samarbeid/planleggingsmøter foreldrekontakter og hovedtrenere 

Det er blitt avholdt to møter mellom overnevnte parter hvor det er planlagt for 

fremtidige arrangementer, konkurranser mm. 

Verving og antall medlemmer 

Høsten 2018 ble det gjennomført en vervings kampanje i 1 og 2 klasse på 

Solberg. 2 av våre egne drillere lagde en pp presentasjon, hadde med seg flyers 

og diamanter som barna kunne få limt på i ansiktet. Våre to drillere stilte i sine 

duett drakter og fortalte om Nordby skolekorps og nordby drill. De hadde også 

med seg drillstaver så de som ønsket fikk prøve. De reklamerte også med at det 

var gratis trening ut 2018.  

o Våren 2018 hadde vi 17 drillere 

o Februar 2019 har vi 29 drillere  

Vi har fått inn noen fra Langhus skolekorps som ikke har egen drill tropp disse 

utgjør 5 av drillerne februar 2019. 

En driller sluttet til våren 2019 og en annen driller gikk over til Oslo drill i 

årsskiftet 18/19. 

 

Samarbeid med andre klubber 

Oslo drill 

 Oslo drill låner hallen med oss innimellom på søndager og vi får være med 

på oppvarming og øvelse på high tricks når Oslo drill øver på dette. 
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Langhus skolekorps 

 Her er det 5 jenter fra Langhus som er med på treninger. En av jentene 

er med i Exhibition troppen. 

Tigerstaden drill 

 Vi har inngått ett samarbeid med tigerstaden og vi har fått låne en driller 

derfra slik at Exhibition troppen har mulighet til å kvalifisere seg til Em 

(europamesterskapet). Der er vi avhengig av nok drillere for å kvalifisere 

oss. 
 


