
 
 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 Aanerud 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, og enstemmig vedtatt. Alle 
posisjoner ble fylt 
 
 
Hovedstyre:  Leder:  Gitte Christensen   Valgt til 2019  

Nestleder:  Jan Aanerud    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 

 
Driftskomitè:  Leder:  Tore Samuelsen    Ikke på valg 

Thoralf Eng     Ikke på valg 
Uniformsansvarlig:  Anne Nytrøen    



Arrangementskomitè:  Leder:  Henriette Tvedt  Sluttet i løpet av 
høsten   

   
 

Økonomikomitè:   Leder:  ingen 
 
 
Revisorer      Alf Olsen    Valgt til 2018  

 
Repr. til A/L Liahøi:    Utnevnes av styret  
 
Turkomitè:      Anne Nytrøen 

     
 

Valgkomitè:    Leder:  Hege Rustad 
      Cecilie Hillmo 
 
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:  
Fay Rygge og Camilla Grøstad (foreldrekontakt drill)  
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, hvorav et i tillegg var 
strategiseminar, på Nordby skole. Det er også blitt avholdt et ekstraordinært styremøte.  
 
 
4. Aktiviteter i løpet av årsmøteperioden: 
 
4.1 Inntektsbringende aktiviteter:  
De største inntekstbringende 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. 
*  Ås Mart’n 8.6 
*  Åpning av ny lekeplass Fålesloråsen 16.6.  
*  Spilling for 7. klassene på Sjøskogen 20.6.  
*  NM Drill 30.6-1.7 Sotra 
*  Spilling på korpstur Bergen 28.6. – 30.6 
*  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 
*  Skjærgårdslekene Drill 25-27.1 
 
Vi har også med god hjelp fra 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.  
 
4.3 Aktiviteter Drill 
Medlemmer fra drilltroppen har i forskjellig grad deltatt i 14 konkurranser rundt om i 
Norge. I enkelte av disse har det vært mulighet til å kvalifisere seg til NM. 
De har arrangert et Level1-kurs på Solberg. Her kom det drillere fra mange steder og det 
ble en kjær ekstrainntekt for drilltroppen. 
De har begynt å arrangere Nordbyaden, hvor kun våre medlemmene kan delta og få 
tilbakemeldinger på sine programmer fra profesjonelle dommere, for å bli bedre 
forberedt til konkurranser. 
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. 
 
Mer om Drillens aktiviteter kan leses i dokumentet Drillåret mars 2018 – mars 2019 som 
blir delt ut 
 
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 ny naturopplevelse på turen. Vi bodde 
på skole i vår egen fløy og koste oss. Det skapte litt utfordringer med tanke på logistikk, 
da drillerne konkurrerte på Sotra, mens musikantene spilte i Bergen sentrum. Det var 
strålende flott vær på hele turen og alle koste seg. 
 
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 ganger pr uke. Mandager er det først fellesøvelse på 
Solberg og spesialøvelse på Nordbytun senere på kvelden. De har også individuelle 
øvelser på torsdager. 
 
 
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.  
 
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   9   4   14 
* Aspiranter   11   10   8 
* Drilltropp Hovedtropp 3   3   3   
* Drilltropp Juvenile  8   10   8 
* Drilltropp Aspiranter 10   10   11 
I alt    51   52   63    
 
Besetning Hoved Junior Aspirant 
Klarinett 2 4 3 
Trompet 1 2 2 
Saksofon 4* 1 1 
Horn 2 1  
Slagverk 1  3 
Trombone  1  
Fløyte   2 
Total 10 9 11 
* 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. Brann på Nordby skole 
Helgen etter skolestart, brøt det ut brann i førsteetasje 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/rense uniforms-effekter, da de ble utsatt for 
røyk og sot. Det kunne gått mye verre. 
 
11.  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.  
 
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 en forkjølet Thor Inge. Det ble også 
delt ut medaljer. 
 
Medaljer og hederstegn: 
3 år: Tina Aanerød, Voctor Schnell,Felix Borrmann, Nathalie Hagen og Andrea Solberg 
5 år:  
7 år + skjold: Marita Børud 



10 år: Ingrid Halvorsen Eng og Helene Holsted 
Pensjonister: Marthe Værdal 
Enkelte medaljer er ikke blir utdelt. 
 
Øvrige priser:  
Årets HK-er:   
Årets junior:  
Årets driller:  
Oppmøtepris:  
Disse ble i år ikke utdelt, da det var mange som ikke kunne komme. Vi satser på i stedet 
dele dem ut ved sommeravslutningen. 
 
 
Styret ber fortsatt om at foreldre/foresatte vil stille opp og være med å opprettholde 
korpsets økonomi på de aktiviteter som eventuelt vil komme. Vi har erfart at dette blir 
vanskeligere og vanskeligere ettersom medlemstallene går ned. Det medfører derfor 
ekstra belastning på de få som er i styret pluss noen hjelpsomme gjengangere. 
Det er ikke så ofte det trenges hjelp til arrangementer, men den er nødvendig for at vi 
skal klare å  
 
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 
• Hanne Erikstad som gikk inn som korpsleder og har vært en enestående resurs 

på mange områder. 
• TusenFryd ved Marie Louise Strømberg 
• Familien Hagen (kioskansvarlig) 
• Trond Hagen, Therese Tallmo Rønn og Thor I Hjorth-Johansen (fotografering ved 

diverse arrangementer).  
 
Nordby den xx. februar 2018 
 
Gitte Christensen, leder (sign.) 
Jan Aanerud, nestleder (sign.) 
Thor I. Hjorth-Johansen, sekretær, kasserer (sign.)  
Anne Nymoen, styremedlem (sign) 
Hans Viggo Bjerknes, styremedlem (sign) 
 


