
 

 ÅRSBERETNING  
FOR  

NORDBY SKOLEKORPS  
03.03.14 – 02.03.15 

 
1. Årsmøtet (03.03.14)  
Møtet ble avholdt på Nordby skole den 3. mars 2014 med 12 stemmeberettige til stede. 
Som møtedirigent ble valgt Bård Granerud og som møtesekretær Gitte Højlo 
Christensen. Som protokollunderskrivere ble valgt Trond Hagen og Heidi Ek. Innkalling 
og dagsorden ble godkjent. Det samme ble regnskapet og årsmeldingen. 
Medlemskontingent for musikanter og drill ble foreslått uendret for 2014 og ble vedtatt 
enstemmig.  
 
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 2015  

Nestleder:  Merete Laugerud Holsted   Valgt til 2015  
Sekretær:  Thor I. Hjorth-Johansen   Valgt til 2016  
Kasserer:  Anne-Merete Nordmo   Valgt til 2015  
Leder drift: Tore Samuelsen    Valgt til 2016 
Medlem  Kai Arne Midjås    Valgt til 2016 
Korpsleder:  Lise Værdal     Valgt til 2015 
Rekruttering: Thor Arne Jørgensen  Valgt til 2015 

 
Driftskomitè:  Leder:  Tore Samuelsen    Valgt til 2016 

Thoralf Eng     Valgt til 2015 
   Uniformsansvarlig: Sissel Samuelsen   Valgt til 2015 
 
Arrangementskomitè:  Leder:  Kai Arne Midjås  Valgt til 2016  
      Ingrid Skogseth   Valgt til 2015 
       Heidi Ek   Valgt til 2016 
       Arne Chr. Sandsmark  Valgt til 2016  

   
 

Økonomikomitè:   Leder:  Anne-Merete Nordmo  Gjenvalgt 
 
Musikkutvalg:   Leder:  Lise Værdal    Gjenvalgt  
 
Revisorer      Alf Olsen    Gjenvalgt  

Birte Midjås    Gjenvalgt  
 



Repr. til NMF Øst :    Bård A. Granerud   Gjenvalgt  
 
Repr. til A/L Liahøi:    Utnevnes av styret  
 
Turkomitè:      Lise Værdal (styrets repr for 2015-turen) 

Elin Halvorsen  Valgt til 2016    
 

Valgkomitè:       Alfei og Lavik (sluttet i NSK høsten -14) 
 
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 inntekstbringende aktivitetene fra foreldre/foresatte/medlemmer har vært 
relatert til:  
* Kioskdrift på Breivolll 
* Skinkelotteri 
* 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” innteker: 
* Grasrotandelen 
* Frifondsmidler 
* Tilskudd fra Norsk Tipping  
* Momskompensasjon 
* Instrumentfondet 
* Bingo 
 
På vårparten kjøpte vi en ny kiosk (containertype) som skal stå fast på Breivoll i 
sommerperioden. Denne ble sterkt forsinket fra leverandør og vil først bli tatt i bruk 
sommeren 2015. Ås kommune oppgraderte strømboksen på Breivoll før sesongstart.  
 
Inntektene fra TusenFryd-stevnet overgikk tidligere prognoser og er vår desidert 
viktigste aktivitet på inntektssiden. 
  
En lang tradisjon med salg av julenek ble avviklet i 2014. Salget har de senere årene 
gått nedover og det har vært problemer med å få medlemmene/foreldrene til å stille opp.   
 



 
4.2 Opptredener 2014 
 
* Regionsmesterskap i Sarpsborg sammen med Drøbak Frogn Skolekorps 16.3. 
* Rekrutteringskonsert Sjøskogen Skole 7.4. med Håkon Esplo 
* Marsjøvelsene våren -14 ble utført 28/4, 5/5 og 12/5 
* Spilling for konfirmantene i Aud Max 3.5. og i Nordby Kirke 6. og 7.9. 
* Juniorer og aspiranter spilte for barnehagen på Kjærnes 16. mai 
* Tradisjonell spilling på Solberg, Sjøskogen og Nordby 17.5. 
* Vårfestival i regi av Kulturskolen på Nordbytun 2.6. 
* Sommerstevne Drøbak 15.6. 
* Spilling for 7. klassene på Solberg og Nordby 18.6. og Sjøskogen 19.6 
* Diverse opptredener i USA jul-aug 
* Tusenfryd-stevnet 13.-14.9 
* Natthåndball 10.10 
* Kjendiskonsert 2.11 med Atle Pettersen i Ski Rådhusteater 
* Adventskonsert i aulaen på Nordbytun 15.12 
* Spilling 24.12. under 2. gudstjeneste, Nordby kirke 
 
 
5. Sommertur 
Årets sommertur gikk til USA. Korpset reiste fra Gardermoen sammen med foreldre og 
gode venner av NSK fra Nordby, Drøbak og Ski. Det var totalt 58 reisende.  
Første stopp på turen var Minneapolis med opptreden på Mall of America. Turen gikk 
videre til Decorah hvor vi spilte på Nordic Fest, med mange titusener av publikummere. 
LaCrosse var også et sted hvor vi holdt en utendørskonsert. Vi var også innom flere 
andre interessante steder og opplevelsesfaktoren var høy. Turen ble avsluttet i Chicago 
med buss tilbake til Minneapolis og fly hjem via Island. 
Mange av deltagerne forlenget turen i forkant eller i etterkant privat. 
Turkomitéen bestod av Merete, Thor Arne og Bård. Sabra Tours var teknisk arrangør. 
 
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. 7 av medlemmene i hovedkorpset har 
benyttet seg av tilbudet om deltagelse i Big Ås Band.  
Det var ingen som deltok på sommerkurs i 2014. 
 
 
7. Dirigenter/drill - instruktører  
Andreas Karlsen, dirigent for hovedkorpset.  
Trond Nilsen var vikar for Andreas fra 1. april til 1. september. 
Helene Selle var dirigent for juniorer og aspiranter fram til sommerern 2014. Hun fikk 
innvilget permisjon fra Kulturskolen og Christine Næss Østbråthen ble ansatt som 
hennes vikar. 
Wenche Strøm var drillinstruktør fram til sommeren, deretter overtok Synne Alfei fram til 
og med Kjendiskonserten. Anette Hagen og Wenche Strøm tok ansvaret fram til jul. 
 



Etter nyttår fikk vi tak i Veronica Danielsen fra Vestfold som er en erfaren 
driller/instruktør tross sin unge alder. 
  
 
8. Medlemstall  
 

Utviklingen av medlemstallene for de 3 siste årene ser slik ut per 1.1.2015: 

Medlemstall   2015   2014   2013    

* Hovedkorps  27   29   25 

* Junior   10*     8     7 

* Aspiranter   15   15     7 

* Drilltropp       6     9   10   

I alt    58   61   49    

* 3 syke/permisjon 
Besetningen i hovedkorpset: Fløyte 4, Klarinett 5, Saksofoner 5, Waldhorn 1, 
Trompet/Kornett 5, Trombone 3, Tuba 1, Slagverk 3. 
Besetning i juniorgruppen: Fløyte 0, Klarinett 1, Saksofon 4, Trompet/Kornett 1, 
Trombone 1, Slagverk 1, Horn 1, Baryton 1  
Besetning aspirantgruppen: Fløyte 2, Klarinett 4, Saksofoner 2, Trompet/Kornett 2, 
Trombone 4, Slagverk 1  
 
 
9.  Korpsets informasjonsarbeid  
 
9.1 Internt 
Vi har i 2014 fortsatt å benytte e-post og www.nordbyskolekorps.no som primær 
informasjons- og kommunikasjonsmetode for intern informasjon. Dette fungerer godt.  
I løpet av årsmøteperioden har det blitt lagt ut over 90 artikler på vår nettside. 
Korpsets facebookside har også vært flittig i bruk. 
 
 
9.2 Eksternt 
Våre lokalaviser, og spesielt Østlandets Blad, har vært flink til å omtale våre store 
prosjekter. Har de ikke kunnet stille opp, har de tatt inn det vi har sendt dem. 
 
 
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. Dette prosjektet ble videreført i skoleåret 2013/2014 med 
tilsvarende antall elever, men med et lavere budsjett. 
Vi fikk 4 nye aspiranter fra dette prosjektet inn som medlemmer ved opptaket i mai 2014. 
Det ble bestemt at vi ikke videreførte prosjektet for neste skoleår, men heller å gå tilbake 
til et kortvarig prosjekt kalt ”Vårblås uten kostnader for oss.  

http://www.nordbyskolekorps.no/


 
Det har ikke blitt gjennomført kurs fra Kulturskolen i skole- eller SFO tiden det siste året. 
  
Antallet nye aspiranter som ble tatt opp pr 1. mai 2014 17, som er det høyeste på 
mange år. 2 av de 17 nye aspirantene viste seg å ikke begynne allikevel.   
 
I 2014 startet vi opp med samspill allerede rett etter høstferien på lik måte som i 2013. 
 
Vi har valgt å ikke være aktive med ny rekruttering innen drill pga av en usikker 
instruktørsituasjon.  
 
Det som styret ser som kritisk i forbindelse med medlemsmassen, er fortsatt 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.  
 
 
 
10. Sluttord 
Aktivitetene i 2014 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 bra i 2014 som igjen betydde 
gode inntekter for oss.  
 
TusenFryd-stevnet har vokst seg fram som den viktigste bidragsyter for oss økonomisk. 
Stevnet var i 2014 Norges største korpsstevne hvor vi hadde rekordantallet 102 korps 
med fra 17 fylker. 19 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. Igjen hadde vi et fantastisk vær stevnehelgen og arrangementet gikk 
smertefritt.  
 
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 2014 var Rykkinn og Gullhaug skolekorps og 
Drøbak Frogn skolekorps. Atle Pettersen var gjesteartist.   
 
I 2014 valgte vi å melde oss på Distriktsmesterskapet i Sarpsborg. Hovedkorpset deltok 
sammen med Drøbak-.Frogn mens juniorene stilte alene. Hovedkorpset oppnådde den 
gode poengsummen 86 i 2. divisjon. Vi plasserte oss foran Ås Jente- og Guttekorps. 
Juniorene ble tildelt ”utenat-prisen”. 
 
Styrets største bekymring er fortsatt rekruttering og å 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 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. (se eget avsnitt om 
rekruttering)  
 
I 2014 ble korpsets styreleder nominert som NMF Øst sin kandidat til å bli årets 
skolekorpsleder i Norge. Flere fra korpset tok turen til Hamar i november for å være 
tilstede på festkonserten hvor den nasjonale kåringen fant sted.  
 
På slutten av året ble styreleder også nominert til Årets Kulturnavn i Follo av Østlandets 
Blad. Leserne stemte oss frem til en sterk 2. plass.  
 
Styret har det siste året hatt et strategiprosjekt for å se på visjon, mål og langsiktig 
utvikling av Nordby skolekorps. Som et ledd i dette har stryret hatt en gjennomgang av 
nødvendige investeringer som må foretas de nærmeste årene. 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 finanisert dette. 
Prosjektet med å skifte ut uniformene vil gå over flere år og styret vil komme nærmere 
tilbake til detaljer rundt dette. 
 
 
Søndag 8. februar 2015 ble det holdt årsfest med ca 70 store og små tilstede. Igjen tok 
alle med seg mat, mens korpset sto for drikke og dessert. Stor takk til Gitte Christensen 
og Heidi Ek for flott arrangement. Det ble i år også delt ut stipend. Denne gangen var det 
to medlemmer som fikk. Benjamin Granerud fikk hovedstipendet (3000,-) mens Camilla 
Hjorth-Johansen fikk 1000,-. Dirigent Andreas spilte åpningsfanfare, Benjamin tryllet og 
Camilla sang og spilte gitar. Årets konferansier var Thor Arne. Det ble også delt ut 
medaljer og hederspriser. 
 
Medaljer og hederstegn 
Stjerne: Alle medlemmer får utdelt en ny stjerne for hvert år de er medlem.  
(Utdeles før 17. mai) 
 
3 år: Kathinka, Olav, Tuva S., Mehek, Tuva D.S., Sandra, Marita, Charlotte. 
5 år: Malene, Stefan, Olivia og Martine 
7 år + skjold: Marthe og Celine 
10 år: Sindre og Håkon 
Øvrige priser: Årets HK-er: Jonas  
Årets junior: Celine 
Årets driller: Camilla  
Oppmøtepris: Sindre og Stefan (HK), Johanne (asp), Milla (asp), Sara (asp) og 
Anastasia (jun)   
Årets trippel: Familien Christensen  
Årets rakett: Cecilia 
Årets mediaperson: Bård 



 
 
Styret i Nordby skolekorps ønsker på denne måten å takke alle medlemmer (musikanter/ 
aspiranter/drillere/drillaspiranter/duskebærere/tamburmajor/fanebærer) 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.  
 
Korpset har fortsatt et godt samarbeid med ledelsen og instrumentallærerne ved 
Kulturskolen i Ås. 
 
Styret vil rette en spesiell takk til: 

 Dirigentene: Andreas Karlsen, Trond Nilsen, Helene Selle og Christine Næss 
Østbråthen 

 Drillinstruktørene: Wenche Strøm, Anette Hagen, Synne Alfei og Veronica 
Danielsen 

 Rune Sundbø som dirigent på USA-turen. 

 TusenFryd ved Marie Louise Strømberg 

 Bente Lien Granerud (Dirigent klassekorpset Sjøskogen) 

 Trond Nilsen (dirigent i Big Ås Band) 

 Breivoll Gård – BKM (oppbevaring kiosk) 

 Æresmedlemmene Steinar Støttum, June Løkken, Bente Johannessen og Alf 
Olsen. 

 
 

Nordby den 17. februar 2015 
 
Bård A. Granerud, leder (sign.) 
Merete Laugerud Holsted, nestleder (sign.) 
Thor I. Hjorth-Johansen, sekretær (sign.)  
Anne-Merete Nordmo, kasserer (sign.)  
Tore Samuelsen, styremedlem (sign.)  
Lise Værdal, styremedlem (sign) 
Kai Arne Midjås, styremedlem (sign) 
Thor Arne Jørgensen, styremedlem (sign.) 


