
Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2018 
 

Styrets sammensetning 
Leder: Ingrid Schrøder Jansson 
Nestleder A: Paul Vebjørn Oudenstad 
Nestleder B: Leif Tore Isaksen 
Sekretær: Kari Thordarson/Anne Wuttudal 
Kasserer: Jørn Sæbø 
 
Styremedlemmer: Vibeke Dahl Bråten, Anette Schonowd 
 
Tillitsvalgt musikant: Ari Sigurdason, Erlend Deilkås (vara) 
Varamedlemmer: Ståle Otervik (Leder Økonomiutvalget) 
Bente Ulseth (Leder Arrangementskomite) 
Toril Høiby (Leder Utstyrsutvalget) 
 
Valgkomiteen: Anders Wangen, Ellen Deilkås 
Komiteen har hatt i oppgave å finne kandidater til styreverv og andre oppgaver. 



Jubileumsåret 2018 
2018 har vært et svært innholdsrikt år for Lørenskog Skolekorps – og for alle musikkorps i Norge. 
Norges Musikkorpsforbund fylte 100 år, og Lørenskog Skolekorps fylte 80 år.  
 
Alle korpsene i Lørenskog mottok en hyggelig oppmerksomhet fra Lørenskog Kommune i forbindelse 
med dette på Flaggfjellet på 17. mai, hvor vi fikk motta en pengegave i anledning musikkorpsenes år.  
 
Alle enhetene gjorde svært godt i fra seg i Distriksmesterskapet. Juniorkorpset vant 4. divisjon for 
skolekorps, og Hovedkorpset tok en flott 2. plass.  

 
I slutten av juni kunne Hovedkorpset i 
tillegg bestige scenen på 
Torgallmenningen i et solfylt Bergen for å 
motta en fantastisk 3. plass i 
Norgesmesterskap skolekorps janitsjar. 
De gjorde en fantastisk presentasjon av 
«Banja Luka» i Grieghallen! Den satt lenge 
i kropp og sjel og hjerte på alle som var 
tilstede. En stor opplevelse. 
 
Årets sommerturer gikk til henholdsvis 
Göteborg og Bornholm (AK, RK og JK) og 
Gardasjøen i Italia (HK).  
 
De yngste enhetene hadde en veldig varm 
og veldig vellykket tur med masse spilling, 
besøk på Liseberg, luftgitarkonkurranse 
og mye mer. Hovedkorpset fikk oppleve 
det vakre området rundt Gardasjøen i 
begynnelsen av august. Det var helt 
nydelig å få høre våre flotte ungdommer 
spille «Våren» av Grieg og filmmusikken 
til «Cinema Paradiso» på små, italienske 
torg på gode, varme sommerkvelder. 
Besøk i Verona, Pasta Pomodoro og i 
Gardaland var noen av høydepunktene på 
turen. 
 
 

Høsten 2018 kan beskrives med ett ord: Hektisk. Dette gjaldt for både musikanter, dirigenter, styre, 
korpsledere og alle foreldre i skolekorpset. Til tross for et svært tight tidsskjema klarte vi SAMMEN å 
lage tidenes jubileumskonsert i Lørenskoghallen siste helgen i oktober.  
 
Her var ordfører og kommunenes representanter tilstede, sammen med våre generøse støttespillere 
i Lions og musikkvenner i Lørenskog Veterankorps, Lørenskog Musikkorps, Tut & Blæs og Lørenskog 
Musikk- og Kulturskole. Vi feiret oss selv med en stor fest lørdag kveld hvor alle familier stilte med 



lekre, hjemmelagde retter til et gedigent koldtbord, og 
arrangementskomiteen hadde ordnet med 
kjempestore og kjempegode jubileumskaker.  
 
Mange foreldre fikk gleden av å sette en liten støkk i 
sine musikanter ved å stille opp i et nydannet 
foreldreband som spilte til skolekorpsets ære denne 
kvelden. Det ble en salig blanding alt fra noen få 
profesjonelle musikere til avdankede, gamle 
korpsmusikanter som hadde spilt noen få år, samt 
noen som endelig så sitt snitt til å for første gang i hele 
sitt liv få lov til å slå med cymbaler (…). 

 
 

 
Søndagens jubileumskonsert ble en flott musikalsk opplevelse med innslag fra våre venner i 
Veterankorpset, Musikkorpset og Tut & Blæs. I tillegg var vi heldige å få bidrag av lokale krefter både 
til å spille og å dirigere. Vi er heldige i Lørenskog! 
 
 

 
 

 



I november deltok Hovedkorpset i Underholdningskampen i regi av Norges Musikkorpsforbund. 
Shownummeret fra Jubileumsskonserten sørget for å dra hjem førstepremien her – imponerende! 
Korpsåret ble avsluttet i fellesskap i en sprengfylt Furuset kirke en tirsdag kveld i desember. Trangt 
om plassen, men vi vet jo at der det er hjerterom er det husrom. Det å høre «Little Drummer Boy» 
med Lørenskog Skolekorps på denne tiden av året, når man er SAMMEN med så mange fine folk, ja – 
da kjenner man både julefred og julefryd.  
 
 
Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 9 ordinære styremøter i 2018. I tillegg har det det vært avholdt to møter 
mellom styret og dirigentene med fokus på samarbeid og utfordringer og muligheter for Lørenskog 
Skolekorps. Siste tirsdag før jul ble det avholdt årlig møte mellom leder, kasserer, nestlederne og 
dirigentene for en gjennomgang av året som har vært, og sammenstilling av årshjul med aktiviteter 
for kommende korpsår 2019. 
 
Varamedlemmene har møtt på noen av de ordinære styremøtene. 
Ordinært årsmøte for 2018 ble avholdt 05.03.2018. 
Det har i tillegg vært avholdt flere foreldremøter i perioden. 
 
Nestleder A og Leder utstyrsutsvalg har møtt enkelte av medlemsmøtene i Lørenskog Musikkråd. 
Nestleder A har erstattet leder som korpsets representant i styret i Musikkrådet. Anne Wuttudal 
trådte inn som sekretær i styret i november, og gikk kort tid etter dette inn som korpsets 
representant i 17. mai-komiteen i Lørenskog.   
 
Korpset har også vært representert i flere andre fora og møter, bl.a. brukerforum for Lørenskog Hus 
og samarbeidsmøter med musikkskolen. Vi har også et godt samarbeid med Lørenskog Musikkorps 
blant annet når det gjelder gjennomføring av Distriktsmesterskap, en felles, hyggelig huskonsert på 
høsten og vakter på Lørenskog Hus.  
 
 
Instruksjon 
Alle enheter har øvelse på Kjenn hver tirsdag. Undervisningen følger skoleruten. I forbindelse med 
større arrangementer som DM, NM og konserter arrangeres det enkelte gruppeøvelser hvor det 
leies inn ekstra instruktører for instrumentgruppene. 
 
Lørenskog musikk- og kulturskole har gjennomført instruksjon av den enkelte musikant og 
musikantgruppe. Alle dirigenter og musikalsk leder er engasjert gjennom Lørenskog musikk- og 
kulturskole. I tillegg har vi i hele perioden engasjert Nicklas Öhgren som assistent til dirigentene. 
Assistenten har bidratt i alle enheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Musikalsk drift 
Skolekorpset har som tidligere hatt 4 spillende enheter. Fordeling på de forskjellige enheter er vist i 
tabell nedenfor. Historisk utvikling for de siste 6 årene er også vist 
 

Korpsenhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dirigent 
Hovedkorpset 47 39 42 54 53 63 Ante Skaug 
Juniorkorpset 23 32 32 35 29 26 Marianne 

Elnes 
Rekruttkorpset 22 20 27 12 22 23 Marianne 

Larsen 
Aspirantkorpset 33 37 10 23 25 23 Marianne 

Larsen 
Sum 125 128 111 124 129 135  

 
Vårsemesteret 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegg til ordinære øvelser. 
 

Dato  Aktivitet Enhet 
7. jan Seminar HK HK 
7.-8.. feb Forestillingen Det Gylne Hornet  AK, RK og JK 
16.-20. feb. Vinterferieseminar Haraldvangen HK 
20. mars Påskekonsert  Alle enheter 
13.-15. april Distriktsmesterskap for korps  Alle enheter 
20.-22. april Marsjseminar  Alle enheter 
Første mai Spilling på sykehjemmene og konsert Skårer gård  HK 
17. mai Tradisjonell 17. Mai spilling  Alle enheter 
30.-31. mai Rekrutteringsturne på skolene i kommunen  JK 
12. juni Sommerkonsert  Alle enheter 
29.6 – 1.7 Deltagelse NM i Bergen HK 
Mai/Juni Flere konfirmasjonsspillinger  HK 
Juni/Juli Jubileumstur til Göteborg og Bornholm AK, RK og JK 
August Jubileumstur til Italia HK 

 
Høstsemesteret 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegg til ordinære øvelser. 
 

Dato Aktivitet Enhet 
Aug/Sept Flere konfirmasjonsspillinger HK 
14.-16.9 Gavelstadseminar RK, JK og HK 
25.9 Høstkonsert  Alle enheter 
26.9 Huskonsert med Lørenskog Musikkorps HK 
12.-14. okt. Seminar Jubileumskonsert Alle enheter 
26.-28. okt Jubileumshelg med fest og konsert Alle enheter 
18.11 Underholdningskampen HK 
2.12 Julegrantenning Fjellhamar kirke og Coop Finstad JK og HK 
11.12 Julekonsert i Furuset kirke Alle enheter 
24.12 Julaftenspilling på sykehjemmene i Lørenskog HK fløyter og 

klarinetter 
 



 
Rekruttering 
Rekruttering for driftsåret ble gjennomført etter samme modell som for foregående år, og 
målgruppen var 2. og 3. klasse. Ante Skaug sammen med Nichlas Öhgren, Marianne Elnes og Kirsten 
Elvsaas har vært ansvarlige for gjennomføring av rekrutteringen. Oppslutningen var god, og vi fikk 
ca. 30 nye musikanter som startet opp med trommekurs i korpset og instrumentundervisning på 
Kultur- og musikkskolen. 
 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på kr 929 843, mot budsjettert underskudd på 
kr 720 000. Det negative avviket på kr 209 843 sammenlignet med budsjett forklares slik: 

Beskrivelse  Beløp  
Budsjettert underskudd -720 000  
  Anskaffelse og vedlikehold av instrumenter -197 119  
  Sommerturer -137 668  
  Kostnader deltagelse i NM -92 480  
  Ekstern instruksjon -74 498  
  Arrangementskostnader jubileumskonsert -47 820  
  Inntekter fra bingo/Norsk Tipping 55 045  
  Bidrag fra loppemarked 89 403  
  Momskompensasjon fra NMF 92 860  
  Kostnad høstseminar (skyldes fakturert egenandel) 113 438  
  Øvrige avvik -11 004  
Faktisk underskudd -929 843  

Kommentarer til enkelte poster med overforbruk: 
• Kostnader instrumenter. Det ble anskaffet ekstraordinært mange instrumenter i 2018. Dette 

som følge av økt rekruttering, samt at flere gamle instrumenter måtte erstattes. Det ble også 
anskaffet en god del nye munnstykker primært til treblåsinstrumenter, da beholdningen av 
dette var i dårlig forfatning. 

• Sommerturer ble dyrere enn budsjettert, hovedsakelig gjelder dette turen til hovedkorpset.  
• Kostnad knyttet til deltagelse i NM i Bergen ble dyrere enn budsjettert. Her var budsjettet 

ikke korrekt satt opp i forhold til de faktiske kostnadene deltagelse i NM kom på. 
• Ekstern instruksjon var høyere enn budsjettert, blant annet som følge av en etterfakturering 

av kostnad som gjaldt 2017, samt økt aktivitetsnivå blant som følge av jubileumsår og økt 
rekruttering. 

Ved utgangen av 2018 er den bokførte egenkapitalen på kr 360 902, som er en nedgang fra 
kr 1 290 746. Det vedtatte budsjettet la opp til at en stor del av egenkapitalen skulle brukes i 
jubileumsåret 2018. Styret så rundt halvveis i 2018 at det faktiske underskuddet lå an til å bli 
vesentlig høyere enn budsjettert. Dette bl.a. som følge av overforbruk på enkelte poster, samt at 
søknad om ekstraordinær støtte til jubileumsåret på kr 240 000 til formannskapet i Lørenskog 
kommune forble uavklart – på tross av flere purringer. Som følge av dette ble det i 2018 iverksatt 
flere tiltak: 

 



 
1. Innkjøpskontroll. 
2. Gjennomgang av økonomistyringsrutiner, inkludert gjennomgang og forankring av oppsett 

for ansvarlige for forskjellige deler av budsjett og regnskap. 
3. Fakturert egenandel for høstseminaret på Gavelstad. 
4. Innfordringsrutiner ble innskjerpet, med månedlige purringer, samt at et samarbeid med et 

inkassoselskap ble etablert. Ubetalte fordringer for musikanter som har sluttet blir nå sendt 
til inkasso, og ikke bare avskrevet. 

5. Regnskapet blir løpende holdt oppdatert for å sikre en god økonomistyring. 

Søknaden om ekstraordinær støtte fra kommunen ble etter hvert avslått, hvilket bidro til at 
underskuddet forble vesentlig større enn budsjettert. 

Som følge av forbedrede rutiner for økonomistyring mener styret at det er god kontroll på 
økonomien til skolekorpset. 

Budsjettet for 2019 er satt opp med langt lavere inntekter og kostnader enn det har vært i 
jubileumsåret 2018. Budsjettet er satt opp med et forventet overskudd på kr 93 613, dette for at 
bokført egenkapital nærmer seg kr 500 000, som er det den bør være for å sikre en tilstrekkelig 
arbeidskapital. Det er knyttet usikkerhet til inntekter fra loppemarkedet på grunn av at 
loppemarkedet på våren kommer senere enn normalt, og i tillegg i helgen med Kristi 
Himmelfartsdag. Samtidig ser vi at kostnadsnivået til korpset har økt mer enn inntekter siste årene. 
Korpset ønsker å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og ønsker fortsatt god rekruttering og vekst i 
antall musikanter. Det betyr at korpset har behov for like mye dirigent- og instruksjonsressurser som 
tidligere. Basert på dette ser styret det nødvendig å øke kontingenten fra kr 2300 til kr 2500 pr. 
halvår, samt at instrumentleie økes fra kr 575 til 625 pr. halvår. Begge disse beløpene har vært 
uforandret i flere år nå, blant annet på grunn av gode inntekter fra loppemarkeder. Det må også 
forventes noe økte egenbetalinger for enkelte aktiviteter, eksempelvis vinterferieseminar for 
hovedkorpset. Sommerturer i 2019 planlegges som langt rimeligere turer enn hva som har vært 
tilfelle i jubileumsåret 2018. Budsjettet for anskaffelse av instrumenter er mye lavere i 2019 enn 
tidligere år. Det er satt av midler til å gjennomgå eksisterende instrumentpark, og avklare status på 
denne og eventuelt utføre service på instrumenter korpset allerede har før nye anskaffelser 
vurderes. 

 

Utvalgene 
Vi har i perioden hatt 3 aktive utvalg. Utvalgene med ledere er: 
� Økonomiutvalg, leder Ståle Otervik 
� Arrangementsutvalg, leder Bente Ulseth 
� Utstyrsutvalg, leder Torill Høiby 
 
I tillegg velger musikantene i HK et eget Musikantstyre som frem til sommeren 2018 ble ledet av 
Marit Svendby. Ari Sigurdarson overtok vervet, og Erlend Deilkås overtok vervet som nestleder fra 
Erlend Haug.  
 
Se vedlagte årsmeldinger fra de enkelte utvalg. 
 
 
 



Notearkiv 
Det har blitt gjort en grundig jobb med å scanne og legge inn alle noter i dropbox, hvor musikantene 
selv kan gå inn å hente og skrive ut noter. 
 
 
Informasjon- og kommunikasjonsarbeid 
Å nå ut til alle enheter – musikanter og foresatte, men rett informasjon til rett tid, er en utfordring. 
Det har i de siste årene blitt jobbet godt med websiden, og styret har i 2018 også hatt en intern 
opplæring på Gnist-app’en. Allikevel har vi et stykke arbeid å gjøre for å få dette til å fungere 
optimalt.  
 
Det er gjort en forenkling av de ukentlige nyhetsbrevene som sendes ut, slik at alle enheter får én 
pdf-fil med relevant informasjon fremfor å måtte scrolle seg gjennom tekstene for alle enheter. 
 
2018 har vært et «ekstrem-år» for korpset i forhold til aktivitetsnivå. Styret har fått en del 
henvendelser fra foresatte, både nye og gamle korpsforeldre, på at det har vært stilt store krav til 
dugnadsinnsats i forbindelse med konserter og arrangementer, men også store krav til musikantene i 
form av ekstra øvelser. Enkelte ferske korpsforeldre har opplevd at de har fått feilaktig informasjon 
om forventet dugnadsmengde, og har opplevd det som overveldende.  
 
Styret tar dette på alvor. Vi ser at vi fremover må være svært tydelige på hva vi faktisk har behov for 
at foreldre stiller opp på. Hva er obligatoriske dugnader? Hva er frivillig? Hvilke verv og roller har vi, 
hvilke prosjekter/forestillinger har behov for en innsats for å la seg gjennomføre? Vi må tørre å være 
tydelige på at å ha barn i korpset vårt krever litt innsats, men samtidig vil vi fokusere på den gleden 
man får som voksen ved å ta del i det flotte miljøet vi klarer å skape sammen med våre engasjerte og 
dyktige dirigenter. Sammen har vi engasjement og hjerte for det samme – barna våre. 
 
 
Sponsorer og andre bidragsytere 
I perioden har vi hatt sponsoravtale med følgende firmaer: 

• Coop Extra Finstad (julegranspilling) 
• Lillestrømbanken 
• Coca Cola 
• OBOS 
• Lions Lørenskog bidro i  2017 med 350 000 kroner til nye uniformer, som vi i 2018 har hatt 

stor glede av vise frem. 
 
I tillegg har Lørenskog Kommune, Lørenskog Musikkråd og Martins Bingo vært vesentlige 
bidragsytere. 
 
Lillestrømbanken ble (sammen med Lions) invitert til korpset jubileumskonsert i oktober. Styret har 
et ønske om å i 2019 jobber tettere og mer aktivt mot sine eksisterende og eventuelt nye sponsorer.  
 
 
Saker styret har jobbet spesielt med i 2018 
Utarbeidet taushetserklæringer for styre, dirigenter og korpsledere 
Forberedelse til jubileumsturer for alle enheter 
Bestilling av nye uniformer for AK 
Fotografering av korpsets styre for bruk på hjemmesiden 
Forbedret samarbeid mellom dirigenter og styre 



Strategiplan for skolekorpset  
Tettere dialog med Lørenskog Musikk- og Kulturskole 
Nytt elektronisk notearkiv 
Bur til slagverk bak scenen i Samfunnssalen for oppbevaring av instrumenter/slagverk kom endelig på 
plass like før jul 😊😊 
Revidert instrukser for verv 
Etablert ny instruks for Materialforvaltere 
Etablert formell oppdragsbekreftelse for all innleie av instruktører som leies inn (for å sikre korrekt 
oppgjør til korrekt tid) 
Opparbeidelse av et nytt instrumentregister 
Utvikling av korpsets hjemmeside 
Oppfølging av Lørenskog Blåseensemble 
Mulige sponsorer og markedsaktiviteter 

 

Styret takker alle musikanter, dirigenter, flotte foreldre og andre engasjerte korpsvenner for et 
utrolig innholdsrikt og spennende jubileumsår fylt av masse felles arbeid og innsats, fantastisk musikk 
og gode opplevelser. Vi ser frem til et riktig godt korpsår med mer «normal drift», men fortsatt med 
like mange fine musikalske og sosiale opplevelser.  

 

Laaaaang trommevirvel og et stort takk for 2018, alle sammen! 

 

Styret  
 


