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Årsberetning fra Styret i Lørenskog skolekorps for driftsåret 2020 

 
 
 
 

Styrets sammensetning 
Leder: Paul Vebjørn Oudenstad 
Nestleder A: Jan Petter Johnsen 
Nestleder B: Anne Wuttudal 
Informasjonsansvarlig: Anne Wuttudal/Trond Lindmann ( fra desember 2020) 
Kasserer: Jørn Sæbø 
Styremedlem: Vibeke Dahl Bråten 
Styremedlem: Trond Lindmann 
Varamedlem og leder av Økonomiutvalget: Ståle Otervik (til høst 2020) 
Varamedlem og leder av Arrangementskomite: Kjersti Ruud Haraldsen 
Varamedlem og leder av Utstyrsutvalget: Torill Høiby 
 
Tillitsvalgt musikant: Leder Mina Elise Midttun og nestleder Ida Susanne Storrø 
Kveldstad. 
 
Valgkomiteen: Trond Lindmann, Ann Rigmor Stavn, Anette Schonhowd og Silje Hjulstad. 
Valgkomiteen har hatt i oppgave å finne kandidater styreverv og andre oppgaver. 
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Korpsåret 2020 
2020 ble for Lørenskog Skolekorps et svært spesielt år, kanskje det mest spesielle året i 
korpsets historie. Korpsåret 2020 ble preget av Covid – 19 pandemien for oss som 
resten av samfunnet rundt oss. Det er så mye som er forsaket og endret. Men selv om vi 
ikke har kunnet møtes fysisk så har pandemien vist hvilket fantastisk samhold og miljø 
det er i Lørenskog Skolekorps. Selv om musikantene ikke har kunne møtes fysisk, så har 
de sammen med dirigenttemaet funnet andre måte å spille sammen på. Zoom ble tatt i 
bruk og kreativiteten var stor. Ja, å være sammen på en annen møte har blitt løsningen i 
påvente av at vi kan møtes igjen.  
 
I en tid med usikkerhet ved at mange av de trygge dagligdagse aktivitetene ble borte, så 
ble den alternative tirsdagen et godt samlingspunkt for musikantene. En rørende flott 
video har det også blitt, så selv i et år som dette har Lørenskog Skolekorps syntes i 
Lørenskog. Nå gleder vi oss alle over at vaksineringen har begynt, og at vi 
forhåpentligvis kan begynne å møtes igjen hvor musikantene kan få lov til å gjøres det 
som er så kjekt med korps – å spille sammen! 
 
Året startet som vanlig med de yngre enhetenes årlige revykonsert i Lørenskog hus. I år 
var det «Nyttårsmysteriet» som var forestillingen. Nok en gang var det «Familien von 
Frakk» som bli utsatt for en forbrytelse. Lørenskog Skolekorps bestemmer seg for å 
finne ut hvem som er skurken blant gjestene til von Frakk. Barna var selv med å lage 
forestillingen og det var 80 barn på scenen med sang, musikk og skuespill. AK og RK var 
skuespillere og JK var husorkester. Forestillingen ble veldig godt mottatt av skoler og 
barnehager. Vi lot oss alle imponere av hva barna får til. 
 
Så var det Vinterferieseminar for HK. I år dro HK til Raufoss der de bodde på Badeland 
Gjestegård Raufoss. I stedet for tur til akebakken ble det tur i badeland, noe som falt i 
smak. Tur til Gjøvik ble det også der vi besøkte Vitensenteret Innlandet der det var mye 
morsomt med eksperimenter i naturvitenskap, teknologi  og matematikk. Turen ut i 
verdensrommet i planetariet var et høydepunkt. NM oppkjøringen ble startet og det låt 
storartet alt på Raufoss. Musikantstyret hadde også  karneval og som vanlig var 
kreativiteten stor. HK holdt også en flott overraskelseskonsert på Raufoss skole, til stor 
glede for alle elevene og lærerne, de var alle imponerte over korpset.   
 
Alt lå til rette for et flott vårsemester og korpsår. Så kom Covid epidemien. Plutselig ble 
det fokus på smittevernregler og i begynnelsen var forvirringen stor i forhold til hva 
korpset kunne gjøre eller ikke. Det ble avholdt noen fellesøvelser, men så stengte Norge 
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ned. Fra den 12. mars var alt av fellesaktiviteter stengt ned. Dette var en ny situasjon for 
alle. 
 
Fellesøvelsene ble erstattet med Zoom øvelser. Kreativiteten hos dirigentteamet og 
musikantene var stor. Det ble bla. på våren spilt inn en flott og rørende video fra Kjenn 
og hjemmefra via Zoom. Den ble en stor suksess på sosiale medier. 
 

Møtevirksomhet 
Dette er det første året at samtlige styremøter unntatt ett er blitt avholdt elektronisk. 
Forrige årsmøte var faktisk det siste rene fysiske møtet. Selv om vi alle har savnet å 
møtes fysisk, så har det etter omstendigheten fungert overraskende bra med digitale 
møter. Det er i perioden avholdt 12 ordinære styremøter i tillegg til flere mindre møter i 
styret som er holdt på kort varsel på grunn av endrede omstendigheter og behov for 
planlegging. 
 
Pandemien startet rett etter årsmøtet og plutselig ble korpshverdagen totalt forandret. 
Styret hadde hyppige møter. Det var mye usikkerhet. Hva var lov av virksomhet? Å 
planlegge på lang sikt ble umulig. Det ble fort klart at loppemarkedet for våren ikke ble 
noe av, og antakelig ikke høstens loppemarked heller. Å redde korpsets økonomi var et 
hovedfokus for styret sammen med å forsøke å få til aktivitet innenfor hva som var 
mulig innenfor til enhver tid gjeldende smittevernregler. Kasserer Jørn gjorde en 
kjempeinnsats med å søke på de ulike nasjonale støtteordningene, i tillegg fikk vi støtte 
fra Lørenskog kommune. 
 
Det var også hyppige møter med dirigentteamet for å tilpasse virksomheten til 
smittevernreglene. En erfaring vi gjorde oss var at det var umulig å planlegge på lang 
sikt, og endringene ble hyppige. 
 

Instruksjon 
Når det har vært tillatt så har det vært øvelser på Kjenn hver tirsdag. I store deler av året 
har det ikke vært tillatt med fysiske øvelser og fellesøvelsene på Kjenn er erstattet med 
Zoom og andre aktiviteter. 
 
Lørenskog musikk- og kulturskole har hatt instruksjon av den enkelte musikant og 
musikantgruppe. Her har det vært både oppmøte timer og undervisning via Teams. 
 
Ante Skaug har vært musikalsk leder for korpset og har hatt ansvaret for Hovedkorpset. 
På grunn av pandemien har vi ikke fått rekruttert nye aspiranter i år. Marianne Elnes 
har ansvaret for Juniorkorpset. Niclas Øhgren har hatt Rekruttkorpset med bistand fra 
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Geir Moe Daasvand. Steinar Mossige er assistent på slagverk for alle enheter i korpset. 
Ingunn Hammerseth har vært tubainstruktør engasjert direkte av korpset 
 
Dirigenter og musikalsk leder er engasjert gjennom Lørenskog musikk- og kulturskole. 
 

Musikalsk drift 
Skolekorpset har normalt 4 spillende enheter. På grunn av pandemien har det i år ikke 
vært mulig å rekruttere nye musikanter i aspirantkorpset som vanlig, men 4 stykker har 
meldt seg.  
 

Korpsenhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dirigent 
Hovedkorpset 39 42 54 53 63 58 64 Ante Skaug 
Juniorkorpset 32 32 35 29 26 39 33 Marianne Elnes 
Rekruttkorpset 20 27 12 22 23 14 16 Nicklas Øhgren 
Aspirantkorpset 37 10 23 25 23 25 4 Ante Skaug 
Sum 128 111 124 129 135 136 117  

 

Vårsemesteret 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegg til ordinære øvelser. I 
2020 vil det si at vi hadde et vanlig korpsår frem til 12. mars. Etter 12. mars var korpset 
nedstengt og mange av våre vanlige aktiviteter lot seg ikke gjennomføre. 
 

Dato Aktivitet Enhet 
18. – 19. januar Seminar og overnatting HK 
24. – 26. januar Seminar Revykonsert AK, RK og JK 
5. – 6. februar Forestillingen «Nyttårsmysteriet» AK, RK og JK 
14. – 18. februar Vinterferieseminar Raufoss Badeland HK 
6. – 8. mars DM seminar HK 
Avlyst Påskekonsert Alle enheter 
Avlyst Distriktsmesterskapet for korps Alle enheter 
Avlyst Marsjseminar Alle enheter 
Avlyst Spilling på sykehjemmene og Skårer gård HK 
17. mai 17 mai spilling HK 
Avlyst Rekrutteringsturne på skolene JK 
2. juni Sommerkonsert og avslutning Alle enheter 
Avlyst Konfirmasjonsspillinger HK 
Avlyst Sommertur AK, RK og JK AK, RK og JK 
Avlyst Sommertur HK HK 
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Høstsemesteret 
Høsten startet bra. Det var igjen lov til å møtes. Korpset hadde her en rekke uteøvelser 
med marsjering på Kjenn da det var lettere å ivareta smittevernet på denne måten. 
Korpset hadde også spillinger rundt i Lørenskog for å synliggjøre korpset og være 
ambassadører. Det var en stor suksess. På Kurland var det rene 17. mai stemningen. 
Ekstra hyggelig var det at det på høsten ble en rekke konfirmasjonsspillinger for HK av 
vårens utsatte konfirmasjoner. Med stigende smittetall utover høsten ble det igjen en 
nedstengning av virksomheten til korpset og vi kunne ikke ha fysiske øvelse. 
 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegge til ordinære øvelser. 
 

Dato Aktivitet Enhet 
Aug/Sept/Okt Flere konfirmasjonsspillinger HK 
Avlyst Gavelstadseminar RK, JK og HK 
18. – 20. september Høstseminar på Kjenn Alle enheter 
Avlyst Huskonsert med Lørenskog Musikkorps HK 
Avlyst Seminar Showkonsert HK 
Avlyst Showkonsert HK 
Avlyst Julegrantenning Fjellhamar kirke og Coop Finstad Alle enheter 
Avlyst Julekonsert i Furuset kirke Alle enheter 
Avlyst Julaftenspilling på sykehjemmene i Lørenskog HK fløyter og 

klarinetter 
 
 

Rekruttering 
Tradisjonell rekruttering har ikke vært mulig i år. Allikevel har det meldt seg 4 nye 
aspiranter som har begynt på musikk- og kulturskolen. De vil begynne i korpset i løpet 
av 2021 på våren.  
 

Økonomi 
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 896 466, mot budsjettert 
underskudd på kr 400 000. Det har vært et unormalt år, som har påvirket regnskapet i 
svært stor grad. Det positive avviket sammenlignet med budsjett forklares slik: 
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Beskrivelse  Inntekter  Kostnader Resultat 

Budsjett 3 730 000 4 130 000 -400 000 
 Medlemskontingent/instrumentleie -58 000  -58 000 

 Seminarer, kurs og korpsturer -261 625 -899 630 638 005 

 Loppemarked -1 199 400 -331 165 -868 235 

 Distriktsmesterskap -500 000 -320 000 -180 000 

 Spillejobber og arrangementer -132 950 -59 930 -73 020 

 Driftsstøtte Lørenskog kommune 23 100  23 100 

 Momskompensasjon NMF 126 970  126 970 

 Instruksjon og opplæring  -137 978 137 978 

 Konkurranser DM/NM  -49 894 49 894 

 Andre tilskudd 1 500 339  1 500 339 

 Sum øvrige avvik 769 1 334 -565 

Faktisk resultat 3 229 203 2 332 737 896 466 

Kommentarer til enkelte poster: 
• Medlemskontingent/instrumentleie. Dette har blitt lavere enn budsjettert på 

grunn av lavere rekruttering enn normalt. 
• Seminarer, kurs og korpsturer. Det ble gjennomført langt mindre aktivitet enn 

planlagt. Det ble gjennomført vinterferieseminar med hovedkorpset i februar, og 
så noen mindre aktiviteter på Kjenn på høsten. All annen aktivitet ble kansellert. 

• Loppemarkeder. Det ble ikke gjennomført noen av de planlagte 
loppemarkedene. Dette ble i stor grad kompensert gjennom nasjonale og lokale 
støtteordninger, se punkt om andre tilskudd. 

• Distriktsmesterskap. Det planlagte distriktsmesterskapet ble kansellert. Dette 
ble i stor grad kompensert gjennom nasjonale og lokale støtteordninger, se punkt 
om andre tilskudd. 

• Spillejobber og arrangementer. Vi fikk gjennomført den tradisjonelle 
revykonserten med AK, RK og JK i februar. Vi fikk også gjennomført 17. mai med 
tilpasset opplegg og fikk betalt for dette som normalt. Øvrig aktivitet ble 
kansellert. 

• Driftsstøtte Lørenskog kommune. Driftsstøtten skolekorpset fikk var høyere 
enn tidligere år og budsjettert for 2020. 

• Momskompensasjon NMF. Midler fra sentral ordning med momskompensasjon 
ble vesentlig høyere enn budsjettert. 

• Instruksjon og opplæring. Utgifter til Lørenskog kultur- og musikkskole og til 
innleid instruksjon ble lavere enn budsjettert. Dette er knyttet til både 
kansellerte aktiviteter og lavere medlemsantall. 
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• Konkurranser DM/NM. Det ble ikke gjennomført verken distriktsmesterskap 

eller norgesmesterskap. 
• Andre tilskudd. Skolekorpset fikk betydelige beløp i støtte som følge av bortfall 

av inntekter og aktiviteter gjennom året: 

 
 
Ved utgangen av 2020 er den bokførte egenkapitalen på kr 1 971 471, som er en solid 
økning fra 2019 som skyldes det ekstraordinære økonomiske resultatet i 2020. 
Budsjettet for 2021 er satt opp med et utgangspunkt i at en god del av det 
ekstraordinære overskuddet fra 2020 benyttes for å få i gang aktiviteten i skolekorpset 
igjen. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye aktivitet som faktisk lar seg 
gjennomføre, gitt smitteverntiltak gjennom året. Budsjettet er satt opp konservativt, 
blant annet knyttet til mulige inntekter fra gjennomføring av distriktsmesterskap og 
loppemarked på våren. Kontingent og instrumentleie holdes på samme nivå som for 
2020, med kr 2600 pr. halvår i kontingent og kr 625,- pr. halvår i instrumentleie. 
 
Samlet budsjett er dermed foreslått med kr 2 402 450 i inntekter og kr 3 234 600 i 
kostnader, som gir et budsjettert underskudd på kr 832 150. Egenkapital vil med dette 
være ca. 1,1 millioner kroner ved utgangen av 2021, som gir en fortsatt økonomisk 
buffer for den videre driften av skolekorpset. 
 
 

Budsjett Faktisk

VO-tilskudd 20 000           27 840           

Andre tilskudd 37 000           

NMF, tilskudd instrumentfond 20 000           

NMF, tilskudd frifond 19 400           

NMF, øvrig støtte 6 048             

Innsamlingsaksjon Vipps 17 350           

Innsamlingsaksjon Spleis 44 478           

Støtte fra Gjensidigestifelsen, anskaffelse fane 25 000           

Lokal støtteordning Lørenskog kommune ifm korona 366 700        

Støtte fra OBOS i forbindelse med korona 150 000        

Ekstraordinær støtte fra korpsmedlemmer 4 584             

Nasjonal støtteordning: DM #1 137 500        

Nasjonal støtteordning: DM #2 61 408           

Nasjonal støtteordning: loppemarked #1 326 900        

Nasjonal støtteordning: loppemarked #2 + showkonsert 350 132        

Sum 57 000          1 557 339   
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Utvalgene 
Vi har i perioden hatt 3 aktive utvalg. Utvalgene med ledere er: 

• Økonomiutvalg. Leder Ståle Otervik (til høst 2020) 
• Arrangementsutvalg. Leder Kjersti Ruud Haraldsen 
• Utstyrsutvalg. Leder Torill Høiby 

 
Musikantene i HK velger et eget Musikantstyre. Frem til sommeren ble dette ledet av 
Sunniva Hannestad og nestleder Anton Schrøder Jansson. Høsten 2020 ble Mina Elise 
Midttun valgt som ny leder og Ida Susanne Storrø Kveldstad som ny nestleder. 
 

Informasjon- og kommunikasjonsarbeid 
Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet har i år blitt preget av Covid. Men det er også 
i år blitt jobbet med dette. Bloggi er i bruk som informasjonskanal. Det jobbes fortsatt 
med å forenkle informasjon- og kommunikasjonsarbeidet 
 

Sponsorer og andre bidragsytere 
I perioden har vi hatt følgende støtte: 

• Støtte fra OBOS 
• NMF – VO Midler 
• NMF – Instrumentfond 
• Gjensidigestiftelsen – Støtte til ny fane 
• Nasjonale støtteordninger – Koronastøtte 
• Spleis aksjon 
• Vipps - aksjon 
• NMFs frifond 

 
Lørenskog kommune har bidratt med ekstraordinær Coronastøtte og Lørenskog 
Musikkråd og Martins Bingo har vært bidragsytere.  
 

Saker styret har jobbet spesielt med i 2020 
All styrets aktivitet dette året har vært preget av Covid 19 epidemien. Å redde korpsets 
økonomi har vært et hovedfokus sammen med å få til aktivitet for musikantene innenfor 
enhver tid gjeldende smittevernregler. 
 
Korpsets inntektskilder med særlig loppemarkedene har ikke latt seg gjennomføre. På 
den annen side har korpset benyttet seg av og søkt på de nasjonale støtteordningene for 
tapt inntekt for lag og foreninger.  
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Det har vært vanskelig å planlegge og dessverre har mange aktiviteter blitt avlyst. 
Styrets arbeid har derfor vært preget av dette hvor styret har måttet håndtere 
usikkerhet etter beste evne. 
 

Tusen takk! 
Lørenskog Skolekorps har vært gjennom et spesielt og krevende år. En spesiell takk må 
rettes til musikantene som sammen med de andre unge i samfunnet har ofret så mye 
under denne pandemien!   
 
Samtidig har disse krevende omstendighetene vist at musikantene og dirigentteamet i 
Lørenskog Skolekorps er kreative og at felleskapet i er så godt at man sammen takler 
også dette og tar vare på hverandre. 
 
Dirigentteamet fortjener også en stor takk for arbeidet i år! Det er en stå på vilje for 
korpset utover hva som kan forventes, og vi er heldige i skolekorpset som har dere alle! 
Dere har alle stilt opp for korpset og skapt glede og trygghet for musikantene i en 
krevende tid! 
 
I skrivende stund har vaksineringen begynt og vi vil antakelig kunne åpne gradvis opp til 
en normal og god korpshverdag hvor vi kan møtes igjen. DET GLEDER VI OSS TIL! 
 
Styret 
 
 


