
Årsberetning Utstyrsutvalg 2019 

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

Dagfinn Sund, Nina Adele Nielsen og Lasse Nilsen. I tillegg har vi slagverksansvarlig Espen Gulbrandsen. 

Uniformsutvalget har bestått av Berit Kveldstad, Ingun Kristiansen, Henriette Olafsrud og Mari 

Haldorsen Quille.  

Fra uniformutvalget 

2019 har vært et rolig år mht nye innkjøp, men å få delt ut uniformer til nye 

musikanter og sørge for at alle har en passende uniform er alltid en relativt 

krevende oppgave for Uniformsutvalget. Uniformsinstruksen - «Om uniformer i 

Lørenskog skolekorps» - ble oppdatert i 2019 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. Det fører til stress på slutten. Nytt av året var en 

spørreundersøkelse - "Passer uniformen din?" - som var vellykket, selv om svarprosenten 

burde vært noe høyere i HK. 

Det har ellers vært ekstrabestillinger av regnfrakker, samt kjøpt en ny tamburmajorstokk. 

Fra instrumentutvalget 
Instrumentparken til korpset ble vurdert av musikklærere ved LMK i 2018, og vurderingen var at 

generelt er instrumentene veldig bra, men med behov for vedlikehold og noe nyinnkjøp. Det har også 

vært behov for innkjøp av instrument for videreutvikling av korpsets ambisjoner for spilling i høyere 

divisjoner i konkurranser, blant annet var det behov for C-tubaer med lavere register. I løpet av 2019 

er de fleste instrumentene som hadde behov blitt sendt inn til overhaling. Det gjenstår noe på 

grovmessing som vil bli tatt nå i 2020.  

 

Innkjøp i 2019: to C-tubaer (brukt), tre baryton (en brukt), en piccolofløyte, en altsax (brukt), 

marsjtromme.  

Kondemnert i 2019 (dårlig tilstand, gammelt):  

1 klarinett, 1 saksofon, 1 trombone, 1 tuba, 2 kornetter, 2 baryton 

Planlagt innkjøp i 2020  

2 tromboner, tre-ventilers baryton, fløyte (jfr budsjett innkjøp instrumenter).   

 

I 2019 er det også investert en del i vedlikehold av instrumentene korpset har hatt i mange år, og denne 

utgiften vil være lavere i 2020, selv om vi ikke er helt i mål med alle instrumentene. Etter planen skal 

noen av de eldste instrumentene selges.  



Noter 
De fleste notene korpset bruker er tilgjengelig gjennom et digitalt notearkiv opprettet i Dropbox. Dette 

brukes av dirigentene i alle enheter, og deles med foresatte ved behov.  Vi tar gjerne tilbakemeldinger 

på hvordan dette fungerer og evt kan forbedres.  

Lørenskog, 24.02.2020 

Torill Høiby, leder Utstyrsutvalget 


