
Årsberetning Utstyrsutvalg 2018 

Leder av utstyrsutvalg har vært Torill Høiby. Vi har hatt tre materialforvaltere; Knut-Helge Midttun, 

Anette Schonhowd og Espen Gulbrandsen. Uniformsutvalget har bestått av Berit Kveldstad, Anette 

Schonhowd og Ingun Kristiansen Jenssen.  

Fra uniformutvalget 
2018 har vært et aktivt år for uniformutvalget, med utdeling av helt nye uniformer til AK, 
RK og JK, og innsamling av de gamle uniformene.  
 
Vi er veldig fornøyd med at korpset nådde målet om å ha nye uniformer til AK, RK og JK 
klare til jubileumsåret og at alt arbeid med dette har gått bra. Prosessen har vært relativ 
lang og omfattende, med utarbeidelse av forslag til ny uniform og innhenting av pristilbud 
høsten 2016, godkjenning på årsmøtet i 2017, måling og bestilling høsten 2017 og til slutt 
utdeling rundt mars 2018. 
Uniformene (unntatt jakke til AK) er levert av K. Stormark Konfeksjonsfabrikk AS på Dokka, 
som også har levert HK-uniformen. 
Den nye uniformen består av følgende: 
 

AK: Rød fleecejakke m/korpslogo, blå uniformsbukse (lik som HK) og blå båtlue 
RK: Rød uniformsjakke, blå uniformsbukse (lik som HK) og båtlue 
JK: Rød uniformsjakke, blå uniformsbukse (lik som HK) og uniformhatt (lik som HK)      

, 
Totalt ble det bestilt 90 uniformsjakker til RK/JK, 50 fleecejakker til AK, 110 uniformsbukser, 40 hatter, 
60 båtluer i tillegg til regntrekk og regnfrakker. Det ble også bestilt nye sorte vesker til alle musikantene, 
inkludert HK.   
Ca 80 musikanter har fått nye uniformer. Det betyr at en del uniformer henger «på lager» i 
uniformskjelleren. Dette er nødvendig, da musikantene vokser i ulikt tempo og vi må ha litt å bytte på 
i alle størrelser. Det store antall bestilte bukser skyldes også at korpset hadde behov for å supplere 
utvalget med litt større bukser til HK.   
En komplett RK/JK-uniform med jakke, bukse, hatt, regntøy og veske koster rundt kr 5 000, mens den 
litt enklere AK-uniformen koster rundt kr 2 000, så nyanskaffelsen har vært en betydelig investering for 
korpset. Den totale kostnaden var på ca 450 000 kroner, noe som var godt innenfor budsjettet på 
500 000 (inkludert vesker og regntøy).   
Igjen må vi rette en stor takk til Lions for en fantastisk gave på 350 000 kroner som har gjort det mulig 
å kjøpe nye uniformer.   
 
Vi tror musikantene har satt pris på å få ny uniform, for de har stilt opp til måling og prøving av 
«prøveuniformer» på rekke og rad. Arbeidet tok sin tid, men gledelig da at uniformene passet da vi 
mottok de på vårparten, og de kom i tide til at RK og JK kunne stille opp i splitter ny uniform i 
Distriktsmesterskapet. 
Det må nevnes at de gamle uniformene (fra ca 1970) er samlet inn og sendt til Afrika for å få et nytt liv 
gjennom organisasjonen Music for Social Cultural Educational and Economic Empowerment.  
 
Det er etterbestilt korpsgensere i 2018, dvs hettegensere og t-skjorter til alle musikanter og 
korpsledere. Korpset har nå et lite lager av dette i kjelleren og trenger antakelig ikke etterbestille så 
mye i 2019. 
 



Det har også vært ekstrabestillinger av regntrekk til luer/hatter og regnfrakker. Disse har en tendens 

til å bli gjenglemt eller forlagt, da de ikke blir lagt tilbake i vesken etter bruk. 

Uniformsinstruksen - «Om uniformer i Lørenskog skolekorps» - ble oppdatert i 2018 og lagt ut på 

korpsets nettside. Det er viktig at musikanter, og ikke minst foreldrene, leser denne da denne gir viktig 

informasjon om bruk av uniform, regntøy og vesker, bytting og behandling av uniform m.m.    

Uniformsutvalget sliter med å få musikantene til å prøve uniformen sin i tide før ute-sesongen. Alt for 

mange kommer i siste liten for å bytte uniform når den er fravokst. I tillegg bruker mange for lang tid 

på å rense og innlevere den fravokste. Uniformsutvalget ønsker at musikantene prøver uniformen sin 

i god tid før utesesongen, og vil derfor som en ny ordning i 2019 sende ut en spørreundersøkelse for å 

få svar på om uniformen er prøvd og om den passer eller ikke. 

Fra instrumentutvalget 
Alle instrumentene på lager er gjennomgått og det digitale instrumentarkivet er oppdatert. Dette betyr 

at instrumentregisteret i styreweb nå er i samsvar med faktisk status og gir et bilde korpsets verdier i 

form av instrumenter (se vedlegg). Det ble hentet inn vurderinger av behov for oppgradering fra 

lærerne ved Lørenskog kulturskole, på bakgrunn av at instrumentparken til korpset er til dels gammel. 

Tilbakemeldingene var at i stor grad er instrumentene bra, men trenger noe vedlikehold og nyinnkjøp. 

Et økende antall musikanter har ført til økt behov for instrumenter, og vi har flere spillende enheter i 

f.eks marsjsesongen. Det har også behov vært for innkjøp av instrument med høyere kvalitet for 

videreutvikling av korpsets ambisjoner for spilling i høyere divisjoner. I stedet for å kjøpe inn billige 

instrumenter til de minste har man investert i gode instrumenter til de eldste, og latt instrumentene 

arves nedover enhetene.  

I tillegg var det stort behov for fornying av munnstykker på treblås, både saksofon og klarinett.  

Det ble i 2018 kjøpt inn: sopransaksofon, alt-saksofon, walthorn, 2 baryton, 7 klarinetter, 6 kornetter, 

5 trompeter, 3 marsjtrommer til AK, basstromme, et nytt trommesett. Videre er det kjøpt inn nye 

munnstykker på klarinett, altsaksofon, tenorsaksofon og barytonsaksofon.  

Det er også investert en del i vedlikeholdsutstyr i forbindelse med dugnadssamarbeidet på 

oppstartsøvelsen høsten 2018, hvor alle musikklærerne hadde opplæring av vask/vedlikehold sammen 

med instrumentgruppene. Mange musikanter manglet det nødvendige vedlikeholdsmateriale.  

Trommesettene til AK/RK og JK er satt på palle med hjul for å lette transport/oppsetting og nedrydding 

og spare instrumentene for slitasje.  

Noen av de eldste instrumentene er plukket ut og gitt bort til Music for Social Cultural Educational 

and Economic Empowerment i Uganda.  

Det er gjort justeringer i rutiner for å sikre at innkjøp blir gjort i nøye samsvar med budsjett, jfr 

årsberetningen.  

Noter 
Korpset har ikke egen noteforvalter, men Trond Lindman og undertegnede har opprettet et digitalt 

notearkiv. Dette brukes av dirigentene i alle enheter. Det var fortrinnsvis for hovedkorpset, men etter 

hvert ligger det også en del noter for JK/RK/AK der (f.eks marsjnoter og noter til forestillinger). Vi tar 

gjerne tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer og evt kan forbedres. 

Lørenskog, 24.02.2019 

Torill Høiby, leder Utstyrsutvalget 


