
Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Styrets sammensetning 
Leder: Ingrid Schrøder Jansson 
Nestleder A: Paul Vebjørn Oudenstad 
Nestleder B: Anne Wuttudal 
Sekretær: Anne Wuttudal/Krishnakumar Mylvaganam 
Kasserer: Jørn Sæbø 
 
Styremedlemmer: Vibeke Dahl Bråten, Anette Schonowd 
 
Tillitsvalgt musikant: Ari Sigurdason, Erlend Deilkås (vara) – vår 2019 
   Sunniva Hannestad, Anton Schrøder Jansson – høst 2019 – d.d. 
Varamedlemmer: Ståle Otervik (Leder Økonomiutvalget) 
Kjersti Ruud Haraldsen (Leder Arrangementskomite) 
Toril Høiby (Leder Utstyrsutvalget) 
 
Valgkomiteen: Anders Wangen, Trond Lindman, Leif Tore Isaksen, Elise Ødegaard 
Komiteen har hatt i oppgave å finne kandidater til styreverv og andre oppgaver. 
 
 
Korpsåret 2019 
2019 har vært nok et veldig innholdsrikt år for Lørenskog Skolekorps selv om tempoet og antall 
aktiviteter vært noe roligere enn det hektiske jubileumsåret 2018 hvor korpset fylte 80 år og Norges 
Musikkorpsforbund fylte 100 år. 
 
Året startet med de yngste enhetenes årlige revykonsert som gikk av stabelen i Lørenskog Hus i 
begynnelsen av februar. Årets revy «Junibakken» ble veldig godt mottatt av skoler og barnehager 
som var invitert til forestillingen, men ikke minst av alle oss voksne som fikk en herlig 
mimreopplevelse med kjente og kjære figurer fra Astrid Lindgrens verden.  
 
I godt samarbeid med Lørenskog Musikkorpset bidro skolekorpset til et vellykket og profesjonelt 
gjennomført Distriksmesterskap på Lørenskog Hus og i Kjenn Samfunnssal 23. – 24. mars.  
 
Aspirantene vant «Spille utenat prisen» og Rekruttene mottok «Underholdningsprisen». 
Juniorkorpset fikk en flott 3. plass i 4. divisjon for skolekorps, og Hovedkorpset tok en god 4. plass i 1. 
divisjon med gåsehud-fremførelse av Antonín Dvoráks 9. symfoni. Våre venner i Voksen skoles 
musikkkorps vant 1. divisjon. Veldig artig! 
 
De yngste enhetene startet sin sommertur til Knattholmen fredag 21. juni. Hovedkorpset kom etter 
nedover Vestfold lørdag 22. juni for å spille Norgesmesterskap i kulturhuset Bølgen i Larvik. Det var 
godt å ha Aspiranter, Rekrutter og Juniorkorpset tilstede som verdens beste heiagjeng – i tillegg til 
mange foreldre og besteforeldre som alltid stiller opp. Det ble en super 4. plass med finalen i Dvoraks 
9. symfoni - og ikke minst: vår egen eks-musikant Oskar Valands «Fanfare pro nový svět» 
 
Alle enhetene hadde en fin dag sammen med lek og moro på Knattholmen på søndagen, før HK og JK 
reiste videre til Hamar og Hedmarkstoppen. Det ble et par fine dager med grilling, nattkino i friluft og 
en morsom tur i klatrepark på vei hjemover. En vellykket sommertur! 
 
Da korpset startet opp igjen i august, kunne vi ta i mot ca. 30 nye aspiranter. Nytt av året var det 
musikalske teamet, hvor Geir Daasvand og Steinar Mossige kom inn som faste ressurser for korpsåret 
2019/2020.  



I midten av september reiste RK, JK og HK på høstseminar til Gavelstad, hvor vi fikk se den spede 
begynnelse på den tradisjonsrike revyforestillingen til de yngste enhetene. I tillegg – og nytt av året – 
begynnelsen på høstens showkonsert for HK som i 2019 ble en egenprodusert revykonsert! Det ble 
jobbet i mindre grupper på tvers av instrumentgrupper, hvor alle skulle finne på ideer til sketsjer med 
gode punchlines og humor. Tema var Disney. Her ble alle utfordret litt ut av komfortsonen. 
Musikanter ble omdannet til både tekstforfattere, filmprodusenter og skuespillere. Takket være en 
massiv innsats fra musikanter, dirigenter, instruktører - og ikke minst foreldre som tryllet frem 
kostymer og kulisser, kunne Lørenskog Skolekorps by på en festlig revykonsert i Storstua på 
Lørenskog Hus 3. november med både ordfører og andre gjester tilstede.  
 
Lørenskog Musikkorps inviterte de eldste i HK til å spille sammen med de på noen øvelser i forkant av 
korpsenes felles høstkonsert. Et veldig hyggelig initiativ. Musikken til felles stykke på konserten var 
hentet fra filmen Jurassic Park, noe musikantene som deltok syntes var musikalsk utfordrende og 
spennende.  
 
 
Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2019. I tillegg har deler av styret deltatt på 
vinterferieseminaret på Haraldvangen (februar) og på høstseminaret (september). På disse 
seminarene har styret både vært med som korpsledere, men også for å kunne jobbe aktivt med 
diverse styrearbeid som ellers må løses på fritid og kvelder.  
 
Å benytte korpsturene til å samle de i styret som har anledning til å være på denne måten har vært 
både hyggelig og veldig nyttig. Vi har i fellesskap fått laget en god struktur for lagring av dokumenter i 
Dropbox, slik at dokumenter, maler o.a. skal være lett å finne for nye styremedlemmer. Styret har i 
løpet av korpsturene fått sendt en rekke søknader om støtte fra ulike fond og stiftelser som har gitt 
svært god uttelling i 2019. I tillegg vi fått jobbet med innholdet på hjemmesiden vår – ryddet vekk 
utdaterte nyheter og lagt til noe nytt.  
 
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 2020. 
 
Varamedlemmene har møtt på noen av de ordinære styremøtene. Ordinært årsmøte for 2019 ble 
avholdt 04.03.2019, og det har i tillegg vært avholdt flere foreldremøter i perioden. 
 
Nestleder A og Leder utstyrsutsvalg har møtt enkelte av medlemsmøtene i Lørenskog Musikkråd. I 
tillegg har kasserer i skolekorpset også blitt kasserer og medlem i styret i Lørenskog Musikkråd. 
Korpsets sekretær er fortsatt 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.  
 
I anledning ombygging av lokalene på Kjenn Ungdomsskole og sambruk av Kjenn Samfunnssal, tok 
skole- og musikkorpset initiativ til et møte med representanter fra Lørenskog kommune. I etterkant 
av dette har det vært avholdt flere samhandlingsmøter for å finne gode løsninger for både 
øvingslokaler for korpsene, musikk- og kulturskolen og Kjenn Ungdomsskole.  
 
 



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.  
 
Det er gjort noen endringer i det musikalske teamet i året som har gått. Nicklas Öhgren tok fra 
høstsemesteret 2019 over Rekruttkorpset med bistand fra Geir Moe Daasvand som assistent. Steinar 
Mossige er engasjert som assistent på slagverk for alle enhetene i korpset. Marianne Elnes har ansvar 
for Juniorkorpset, og Ante Skaug er fortsatt musikalsk leder og ansvarlig for både Aspirantkorpset og 
Hovedkorpset. 
 
Samtlige dirigenter og musikalsk leder er engasjert gjennom Lørenskog musikk- og 
kulturskole.  
 
 
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 7 årene er også vist nedenfor. 
 

Korpsenhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dirigent 
Hovedkorpset 47 39 42 54 53 63 58 Ante Skaug 
Juniorkorpset 23 32 32 35 29 26 39 Marianne Elnes 
Rekruttkorpset 22 20 27 12 22 23 14 Nicklas Öhgren 
Aspirantkorpset 33 37 10 23 25 23 25 Ante Skaug 
Sum 125 128 111 124 129 135 136  

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

Dato  Aktivitet Enhet 
19.-20. jan. Seminar og overnatting HK HK 
6.-7.. feb Forestillingen «Junibakken»  AK, RK og JK 
15.-19. feb. Vinterferieseminar Haraldvangen HK 
9. april Påskekonsert  Alle enheter 
8.-10. mars Seminar/ekstraøvelser DM HK 
22.-23. mars Distriktsmesterskap for korps  Alle enheter 
27.-28. april Marsjseminar  Alle enheter 
Første mai Spilling på sykehjemmene og konsert Skårer gård  HK 
17. mai Tradisjonell 17. Mai spilling  Alle enheter 
20.-21. mai Rekrutteringsturne på skolene i kommunen  JK 
11. juni Sommerkonsert  Alle enheter 
22. juni Deltagelse NM i Larvik HK 
Mai/Juni Flere konfirmasjonsspillinger  HK 
21.-23. Juni Sommertur AK-RK-JK AK, RK , JK 
22.-24. Juni Sommertur HK og JK HK og JK 

 
 
 



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

Dato Aktivitet Enhet 
Aug/Sept Flere konfirmasjonsspillinger HK 
13.-15. Sept. Gavelstadseminar RK, JK og HK 
24.9 Høstkonsert  Alle enheter 
25.9 Huskonsert med Lørenskog Musikkorps HK 
25.-27. Okt. Seminar Revykonsert HK 
1.-3. Nov. Revykonserthelg HK 
1.12 Julegrantenning Fjellhamar kirke og Coop Finstad JK og HK 
10.12 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 Kjersti 
Ruud Haraldsen 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 2019 er gjort opp med et overskudd på kr 714 103, mot budsjettert overskudd på kr 
93 613. Det positive avviket sammenlignet med budsjett forklares slik: 

Beskrivelse  Inntekter  Kostnader Resultat 
Budsjett  3 635 563  3 541 950   93 613  
 Loppemarked  405 318   32 972   372 346  
 Eksterne tilskudd  359 010    359 010  
 Kontingent og instrumentleie -47 426   -47 426  
 Distriktsmesterskap  103 883   67 705   36 178  
 Korpsturer og seminarer  106 829   185 103  -78 274  
 Instrumenter og uniformer 

 
 45 546  -45 546  

 Revykonsert og showkonsert 
 

 94 314  -94 314  
 Dirigenter/instruksjon 

 
-99 925   99 925  

 Tap på fordringer 
 

-17 363   17 363  
 Sum øvrige avvik  1 484   256   1 228  
Faktisk resultat  4 564 661   3 850 558   714 103  

Kommentarer til enkelte poster: 
• Loppemarked. Loppemarkedene hadde en samlet omsetning på kr 1 505 318 mot budsjett kr 

1 100 000. Kostnadene var litt høyere enn budsjett (faktisk kr 422 972 mot budsjett kr 
390 000), noe som i hovedsak henger sammen med den økte omsetningen. Samlet ga 
loppemarkedene kr 372 346 i resultat over budsjett. 

• Kontingenter og instrumentleie. Disse postene ble noe lavere enn budsjettert grunnet 
høyere utmelding av musikanter enn forventet. 



• Distriktsmesterskap. Arrangering av distriktsmesterskap i samarbeid med Lørenskog 
musikkorps ga høyere inntekter og resultat enn budsjettert og tidligere år. Skyldes økt 
deltagelse fra skolekorps sammenlignet med tidligere år. 

• Korpsturer og seminarer. Inntekter ble noe høyere grunnet litt høyere egenandeler enn 
budsjettert. Dette henger sammen med at turer og seminarer også ble noe dyrere enn 
budsjettert. Samlet ble det et negativt avvik mot budsjettert resultat på kr 78 274. 

• Revykonsert og showkonsert. Kostnadene til disse to arrangementene ble kr 94 314 høyere 
enn budsjettert. En stor del av dette avviket ble hentet inn gjennom økte eksterne tilskudd, 
se avviksforklaring under. 

• Instrumenter og uniformer. Vi brukte totalt kr 45 546 mer kostnader enn budsjettert. Dette 
er imidlertid dekket opp gjennom flere eksterne tilskudd, ref. oversikt under, slik at i 
realiteten brukte korpset mindre enn totalt tilgjengelige midler på dette området. 

• Dirigenter/instruksjon. Samlet sett brukte korpset litt mindre midler enn budsjettert på 
innleie av dirigenter og instruktører. Dette skyldes i hovedsak endringer i dirigentstaben 
underveis i 2019. 

• Tap på fordringer. Skolekorpset har inngått avtale med inkassoselskap for inndriving av 
fordringer. Det har medført at fordringer som ble tapsført tidligere regnskapsår har blitt 
inndrevet, og har gitt samlet sett positivt resultat i regnskapet for 2019. 

• Eksterne tilskudd. Skolekorpset fikk totalt kr 809 010 i eksterne tilskudd i 2019 mot 
budsjettert kr 450 000. Hovedsakelig skyldes dette innvilgede søknader om midler fra flere 
institusjoner, samt at momskompensasjon via NMF ble langt høyere enn tidligere år og 
budsjett. Detaljert oversikt over budsjetterte og faktiske tilskudd fremkommer slik: 

 
 

Ved utgangen av 2019 er den bokførte egenkapitalen på kr 1 075 005, som er en solid økning fra 
2018 som skyldes det gode økonomiske resultatet i 2019. 

Budsjettet for 2020 er satt opp med et utgangspunkt der inntekter og kostnader er i balanse. For å få 
til dette øker kontingenten fra kr 2500 til kr 2600 pr. halvår og instrumentleie fra kr 625 til kr 650 pr. 
halvår. Styret foreslår utover dette at det brukes kr 400 000 av det ekstraordinære overskuddet fra 
2019. Styret er opptatt av at bruken av disse midlene ikke skal gå til faste driftsutgifter, men brukes 
til investeringer og reduserte egenandeler på aktiviteter. Styret har i budsjettet lagt opp til følgende 
fordeling av de ekstraordinære midlene: 

Budsjett Faktisk
Driftsstøtte Lørenskog kommune 90 000   89 900         
Lillestrømbanken, sponsoravtale 25 000   25 000         
Musikkrådet, støtte revykonsert Junibacken 60 000   60 000         
Musikkrådet, støtte showkonsert 30 000   30 000         
NMF, VO-tilskudd 12 000   20 806         
MVA-kompensasjon 148 000 339 834       
NMF instrumentfond/frifond 20 000   18 250         
Lørenskog kommune, støtte revykonsert Junibacken 65 000   61 175         
Strømmen Storsenter, støtte etter søknad 10 000         
Sparebankstiftelsen, støtte etter søknad 80 000         
Bori, støtte etter søknad 15 000         
Lørenskog kommune, støtte showkonsert 59 045         
Sum 450 000 809 010       



 

 
 

De ekstraordinære reduksjonene av egenandeler vil bli spesifisert på fakturaene, slik at det 
fremkommer tydelig. 
 
Samlet budsjett er dermed foreslått med kr 3 730 000 i inntekter og kr 4 130 000 i kostnader, som gir 
et budsjettert underskudd på kr 400 000. Egenkapital vil med dette være ca. kr 675 000 ved utgangen 
av 2020, som er en tilstrekkelig egenkapital for driften av skolekorpset. 
 

Utvalgene 
Vi har i perioden hatt 3 aktive utvalg. Utvalgene med ledere er: 
� Økonomiutvalg, leder Ståle Otervik 
� Arrangementsutvalg, leder Kjersti Ruud Haraldsen 
� Utstyrsutvalg, leder Torill Høiby 
 
I tillegg velger musikantene i HK et eget Musikantstyre som frem til sommeren 2019 ble ledet av Ari 
Sigurdarson og nestleder Erlend Deilkås. Høsten 2019 ble Sunniva Hannestad leder av det nye 
Musikantstyret, og Anton Schrøder Jansson nestleder.   
 
Se vedlagte årsmeldinger fra de enkelte utvalg. 
 
 
Informasjon- og kommunikasjonsarbeid 
Rett informasjon til rett tid til både musikanter og foresatte er fortsatt en utfordring for oss.  
 
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. 
 
Mens 2018 var et ekstremår for korpset i forhold til aktivitetsnivå, opplever styret at 2019 har 
betraktelig roligere. I forbindelse med rekruttering av nye aspiranter har vi også forsøkt å være enda 
mer tydelig på hva det innebærer å ha barn i korpset slik at både økonomi, dugandsinnsats mm blir 
tydelig for alle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anskaffelse ny fane 40 000         
Redusere egenandel vinterferieseminar 50 000         
Redusere egenandeler for sommerturer 200 000       
Redusere egenandel høstseminar 50 000         
Øke anskaffelsesbudsjett instrumenter 60 000         
Sum 400 000       



Sponsorer og andre bidragsytere 
I perioden har vi hatt sponsoravtale med følgende firmaer: 
 

• Coop Extra Finstad (julegranspilling) 
• Lillestrømbanken 
• Coca Cola 
• Sparebankstiftelsen 
• Sparebank 1 
• BORI-fondet 
• Strømmen Storsenter 
• Gjensidigestiftelsen 
• NMFs Frifond  

 
I tillegg har Lørenskog Kommune, Lørenskog Musikkråd og Martins Bingo vært vesentlige 
bidragsytere. 
 
Lillestrømbanken meldte mot slutten av 2019 at de dessverre ikke ønsket å forlenge 
samarbeidsavtalen med skolekorpset. Det nye styret oppfordres til å se på mulighetene for å knytte 
til seg en eller flere nye samarbeispartnere/støttespillere.  
 
 
Saker styret har jobbet spesielt med i 2019 
Et stort antall søknader om økonomisk støtte fra fond, stiftelser etc.  
Felles sosialt arrangement for alle foreldre med verv i korpset 
Forberedelse til sommerturer for alle enheter 
Nedsatt gruppe med ansvar for å etablere retningslinjer for korpsets turer 
Trivselsregler for Lørenskog Skolekorps (samarbeid med alle musikanter og Musikantstyret) 
Samtykkeerklæring for sosiale medier og bruk av bilder 
Samarbeid med Lørenskog Musikkorps og Lørenskog kommunes representanter i forbindelse med 
ombygging av Kjenn Ungdomsskole 
Årshjul for skolekorpset 
Tettere dialog med Lørenskog Musikk- og Kulturskole 
Noe oppdatering av korpsets hjemmeside 
Oppfølging av Lørenskog Blåseensemble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tusen takk! 
Styret takker alle musikanter, dirigenter og foreldre for et innholdsrikt og godt korpsår. Gjennom 
engasjement og mye felles innsats har vi kunnet glede oss over mye god musikk og gode opplevelser. 
Styret opplever at musikantene enda større grad er mer «Ett korps» på tvers av enhetene, og håper 
og tror at alle føler seg trygge og blir sett og akseptert for den man er.  

I styret har vært hatt stort utbytte av å samles og være en del av korpsmiljøet på de turene som har 
vært. Vervene vi har oppleves som både mer meningsfylte og morsomme når man får være en del av 
miljøet man jobber for på fritiden – våre musikanter.  

Vi ønsker det nye styret massevis av lykke til med å fortsette jobben med å både bevare og 
videreutvikle det gode miljøet vi har mellom musikanter og foreldre i Lørenskog Skolekorps!  

 

Laaaaang trommevirvel og et stort takk for 2019! 

 

Styret  
 

 

 


