
Årsberetning Utstyrsutvalg 2020 

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 slagsverksansvarlig Espen 

Gulbrandsen. Uniformsutvalget har bestått av Berit Kveldstad, Ingun Kristiansen, Henriette Olafsrud 

og Mari Haldorsen Quille.  

Fra uniformutvalget 
Til tross for koronapandemien har uniformsutvalget nesten hatt tilsvarende aktivitet i 

2020 som årene før. Planleggingen av uniformsutdeling og uniformbytte starte tidlig i 

februar, og den etter hvert tradisjonelle spørreundersøkelsen om uniformen passer ble 

sendt ut til medlemmene i JK og HK i slutten av februar. RK og JK fikk utdelt og byttet uniform i 

begynnelsen av mars, ifm DM.  Den videre plan for utdeling måtte imidlertid legges på is på grunn av 

koronautbruddet. 

Da det ble bestemt at HK skulle spille 17. mai ble det i all hast arrangert "uniformsbyttekvelder" i 

korpsleiligheten i begynnelsen av mai, hvor musikanter som hadde meldt behov for bytte fikk tildelt 

time for å prøve ny uniform. Dette viste seg forøvrig å være en å være en god og effektiv måte å 

gjennomføre byttingen på.  

Det ble på vårparten bestilt en ny hvit tamburmajoruniform (jakke og skjørt) til en av våre 

tamburmajorer. Høsten 2019 besluttet også styret at det skulle bestilles ny fane, da korpset 40 år 

gamle fane var slitt av vær og alder, og hadde revnet flere steder. Siden man var godt fornøyd med 

den gamle, ble det bestilt en ny fane som var tilnærmet lik. Den nye fanen ble innviet 17. mai.  

På sensommeren ble det etterbestilt korpsgensere til nye medlemmer og korpsledere, samt 

musikanter som hadde vokst ut av genseren sin. Disse ble brukt ifm korpsets pop up konserter på 

høsten når det ikke kunne øves innendørs.  

Uniformsinstruksen - «Om uniformer i Lørenskog skolekorps» - er oppdatert og ligger 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 fortsette ordningen med å sende ut en spørreundersøkelse for 

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

Fra instrumentutvalget 
De tirsdagene det har vært øvelse, har materialforvaltere rullert på å være tilstede på Kjenn mellom 

18-20 og tilgjengelig for de som har hatt behov for reparasjoner og hjelp på instrumentene sine. Det 

ble arrangert noteklype- og marsjhefteutdeling ute i høst, ifm marsjrundene korpsene hadde mens de 

ikke fikk øve inne.  



Instrumentparken til korpset ble sett over og prøvd av lærere ved LMK i 2018, og vurderingen var at 

generelt er instrumentene veldig bra, men med behov for noe vedlikehold og nyinnkjøp. I løpet av 

2020 ble de fleste barytonene og kornettene på lager overhalt, selv om korona satte noen kjepper i 

hjulene for planen. For øvrig har det vært behov for en del reparasjoner og noe utstyr, men utgiftene 

har naturlig nok vært noe lavere enn vanlig.  

 

Det ble i 2020 kjøpt inn: en trombone, en junior skarptromme, to klarinetter og et walthorn.  

Det er også investert en del i vedlikehold av instrumentene korpset har hatt i mange år.  

 

Instruks for vedlikehold av instrumenter kommer på plass på korpsets nettside i løpet av mars. Det er 

viktig at musikanter og foreldre leser denne slik at vi tar vare på instrumentparken vår så godt som 

mulig.  

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, 23.02.2021 

Torill Høiby, leder Utstyrsutvalget 


