ÅRSBERETNING
HAUKELAND KRONSTAD SKOLEKORPS
2015
Årsmøtet 2015 ble holdt på Haukeland skole 10. februar

1. Administrasjon
Som styre har disse fungert:
Organisatorisk leder/sekr.:
Hans Ebbing
Musikalsk leder:
Tom Eide Osa
Kasserer:
Marianne Saugestad
Instrumentansvarlig:
Stein Egil Iversen
Materialforvalter:
Nils Jacob Andersson
Aspirant- og juniorkontakt/
Uniformansvarlig:
Sandra Halilovic
Styret konstituerte seg selv med delt ledelse (ansvars-/arbeidsdeling) mellom
organisatoriske og musikalske sider i korpsets virksomhet. Styret har avholdt
12 styremøter i 2015. I tillegg har deler av styret vært til stede på øvelsene om
onsdagen. Knut-Frode Dagestad vært ansvarlig for hjemmesiden og har møtt på
en del styremøter.
Musikkutvalget: Korpset har et musikkutvalg bestående av yngre og eldre
musikanter, der uilke instrumentgrupper er representert, i tillegg til dirigent og
musikkfaglig ansvarlig i styret. Medlemmer i 2015 har vært Jonas Eskeland,
Steinar Simonnes, Agnes Sandvik, Eirik Saugestad Johnsen (vikar Maria Sandvik
Ebbing), Ragnhild Veddeng Runden, Tom Eide Osa og Svein Tore Werstad.
Musikkutvalget skal være et bindeledd mellom musikanter, dirigent og styre når
det gjelder det musikalske i korpset. Typisk vil musikkutvalget diskutere
repertoar og aktiviteter som konserter, seminarer, konkurranser, opplæring og
langsiktige mål. Utvalget hadde møte 10.6.2015 der planer og opplegg for
sesongen ble diskutert. Langsiktige mål er å beholde musikanter til de går for
aldersgrensen og å rekruttere nye. Musikkfaglige mål: Å være et bra
andredivisjonskorps i 2018, deltagelse i første divisjon i 2020.

Loppegruppe: Kari Grete Børve, Christine Meinich, Barbro Danielsen, Synnøve
Simonnes, Stein Egil Iversen, Nils Andersson, Karen Strømmen, Knut-Frode
Dagestad, Anne D. Sandvik
Sponsoransvarlig: Knut-Frode Dagestad
Revisor for 2015 regnskapet: Kjetil Ekenes (valgt på årsmøtet)

2. Drift
Hovedkorpset øver onsdager kl. 18.00-20.00 på Haukeland skole. Juniorkorpset
øver også onsdag fra kl 18-19. Foreldrevakten (17.45-20.15) hjelper første
styrevakten med å rigge til for junior- og hovedkorpset og er ved behov til stede
under juniorkorpsøvingen, og hjelper å rydde etterpå. Foreldrevakten passer
sammen med styrevaktene på at alt går rolig for seg på puterommet og deltar i
forefallende arbeid. Første styrevakt (16:30-17:45) låser opp dørene kl 16:30, og
overlater nøklene til andre styrevakt (17:45-20:15) som låser etter øvingen og
låser opp neste øving. Styrevaktene har det overordnede ansvaret i korpstiden.
Individuell undervisning og gruppeundervisning:
Våren 2015:
Fløyte, onsdager på Haukeland, Sigrid Djønne
Slagverk, onsdager på Haukeland, Mathias Matland
Treblås, torsdager på Haukeland, Eline Leifsen
Messing, torsdager på Haukeland, Halvard Olsen Gjestvang
Messing, torsdager på Kronstad, Magnus Johnsen Sandåg
Høsten 2015:
Fløyte, torsdager på Kronstad, Jacquie Chesney og Liv Eichner (assistent)
Slagverk, onsdager på Haukeland, Magnus Johnsen Sandåg
Klarinett, torsdager på Haukeland, Eline Leifsen
Messing, tirsdager på Haukeland, Halvard Olsen Gjestvang
Messing, torsdager på Kronstad, Magnus Johnsen Sandåg
Saksofon, onsdager på Haukeland, Svein Tore Werstad
Aspiranter, onsdager på Haukeland, Svein Tore Werstad
Samarbeidet med de to skolene om bruk av skolens lokaler i korpsets drift og
musikalske virksomhet er svært godt.
Kontaktlærer ved Haukeland skole er Birgitte B. Bruget. Korpset har etter
rektorskifte ved Kronstad skole ikke hatt kontaktlærer der, men har god kontakt
med den nye rektoren, Bjørg Hagen.
Det ble holdt bare ett loppemarked i 2015. De to årlige loppemarkedene har
vært planlagt og ledet av loppegruppen. Maskineriet er svært velsmurt, med
god innsats også fra mange foresatte, noe som gir viktige og gode inntekter for
korpset. Ledelsen ved Haukeland skole stiller lokaler og uteplassen sjenerøst til
disposisjon for loppemarkedet og er behjelpelig med å reservere

oppstillingsplasser for de to kontainerne som brukes til oppbevaring og
bortkjøring av lopper som ikke blir solgt.

3. Dirigenter og instrumentalpedagoger
Instrumentalundervisning
Sigrid Djønne
fløyte
Eline Leifsen
klarinett
Magnus Sandåg
messing, slagverk
Halvard Olsen
Gjestvang
messing
Mathias Matland
slagverk
Jacquie Chesney
fløyte
Dirigenter
Svein Tore Werstad
Endre Jørgensen
Magnus Sandåg
Johnsen

2015 vår
2015
2015
2015
2015 vår
2015 høst

hovedkorps
juniorkorps

2015
2015 vår

juniorkorps

2015 høst

4. Økonomi
Resultatet for 2015 viser et underskudd på -241 673. Underskuddet er -128 473
mer enn det som var budsjettert. Dette skyldes i hovedsak svikt i forventet
inntekt (korpset fikk heller ikke i 2015 noen sponsorinntekter), økte
lønnskostnader samt høyere driftskostnader enn budsjettert.
Netto inntekt fra det ene loppemarkedet som ble avholdt i 2015 endte på
138 577, noe som var 8 000 mer enn forventet. Inntekten fra det ene
loppemarkedet i 2015 utgjør 41 % av de totale inntektene det året (mot 65 % i
2014 med 2 loppemarkeder). Korpset mottok kommunalt driftstilskudd fra
Bergen Kommune på 22 500, noe som er 16 000 mindre enn i 2014. Kommunens
viktigste økonomiske bidrag til korpset ligger forøvrig i at skolene stiller arealer
og andre fysiske fasiliteter gratis til disposisjon. Fra NMF fikk korpset til
sammen over 96 000 kr i støtte i 2015, inkludert 50 000 fra instrumentfondet til
innkjøp av nye instrumenter. Det er 67 000 mer enn i 2014. Korpset mottok 3
266 i tippemidler fra grasrotandelen, en liten nedgang fra 2014.
Korpset har utbetalt lønn til instruktører og dirigenter for så vidt over 300 000,
noe som er 30 000 mer enn i 2014 og ca 38 000 mer enn budsjettert.
Kostnader for deltakelse på stevner (Hordablæsten og Sotrafestival) og NMF
Sommerskole (9 musikanter mot 5 i 2014) har økt med nesten 30 000
sammenliknet med i fjor. Dette skyldes at flere av musikantene stiller som

solister (og derav økt deltakeravgift) og mer støtte til sommerskole i regi av
NMF (korpset støtter deltakerne med 1000 hver). Netto kostnader for
deltakelsen i NM i Larvik endte på budsjett (ca 40 000), i tillegg har korpset hatt
utgifter på 40 000 som depositum for neste års tur til Garda i Italia (som ikke
var budsjettert). Det er brukt om lag 5 000 på innkjøp av instrumenter, i tillegg
til de 50 000 som korpset mottok i støtte fra NMF. Til sammenlikning ble det i
2014 brukt 10 000. Korpset har kjøpt noter for ca 7 500 kr, noe som er omtrent
dobbelt så mye som i 2014 og noe over budsjett. Kostnader til drift/rekvisita er
ca på budsjett rett under 6 000 (4 500 mer enn i 2014). Korpset har i år brukt
over 20 000 i reparasjon av instrumenter, noe som er 10 000 over budsjettert og
ca 7 000 mer enn det som ble brukt i 2014. Kostnader (utenom lønn) for seminar
er ca 20 000, noe som er mindre enn forventet, men på samme nivå som i 2014.
Øvrige kostnader ligger ca som budsjettert eller lavere med unntak av kostnader
for medaljer/gaver som endte 14 00 over budsjett (og 6 000 mer enn i 2014) pga
innkjøp av medaljer og stjerner til musikantene.
Likviditeten i korpset er redusert kraftig i 2015 (-292 174) og korpset innehar pr
31.12.2015 en egenkapital på så vidt over 50 000.

HKS Regnskap (drift) og budsjett 2015 og forslag til
budsjett 2016
HKS Årsmøte 8.2.16
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5. Medlemmer og rekruttering
Korpset hadde 35 spillende medlemmer pr. 31. desember 2015.
Hovedkorps:
Juniorkorps:
Aspiranter:

24 musikanter
7 musikanter
4 musikanter

Medlemstallet er 4 flere enn i 2014. 4 nye aspiranter er kommet i løpet av
høsten 2014. Bare to musikanter er sluttet i løpet av året. Dette tyder på at
korpset fungerer svært godt så vel musikalsk og sosialt. Oppmøtet på øvingene
har vært svært godt. Korpset har – i likhet med de fleste skolekorpsene i Bergen
- lenge strevet med rekruttering. Korpset hadde gode markeringer med godt
forberedt mini-konsert 17. mai på Haukeland skole og med konsert på SFOkaféens samme sted 28. mai. På denne måten ble korpsets musikalske framgang
de seinere årene tydelig vist fram for mange foresatte og elever.

Høsten 2015 begynte tok styret et initiativ til et samarbeid om rekruttering med
SFO ved begge skolene og med rektorenes støtte. SFO-lederne, Karin Rosvold
(Haukeland) og Mona Våmartveit (Kronstad) har hjulpet styret med å informere
SFO-elevenes foresatte om korpset som tilbyr aspirantundervisning innenfor
rammen av SFO-tiden. Ved Haukeland skole har vi hatt møte med FAU om å gi
informasjon om korpset gjennom sine e-postadresser til foresatte. Denne
ordningen fikk støtte fra rektor og gjelder bare for korpset og skolekoret. Vi er
svært takknemmelige for denne samarbeidsformen med skolene og SFO. Skal
skolekorps-bevegelsen overleve, må samarbeidet med skolene styrkes, særlig
ved å utnytte det rommet som SFO gir for musikalske og sosiale aktiviteter.
Dette er aktiviteter som samtidig støtter opp om skolens målsetting på disse
feltene (musikk og sosial kompetanse). Ved Haukeland skole førte det til at vi
fikk 4 nye aspiranter i september/oktober – alle jenter fra samme trinn! I
forberedelsene til vårsemesteret 2016 gikk vi tidlig ut med informasjon i
november/desember om ”Musikk i SFO-tiden” til alle foresatte. Da
påmeldingsfristen gikk ut i første uke 2016, var det påmeldt 10 + 1 nye
aspiranter ved Kronstad skole og 15 ved Haukeland. De fleste aspirantene er litt
yngre enn ”vanlig” (trinn 1 og 2) og det reiser nye utfordringer pedagogisk og
sosialt. En hovedoppgave blir å ta vare på flest mulig av disse og fortsette
rekrutteringsarbeidet på samme måte, men der en legger større vekt på å
rekruttere fra trinn 3 og oppover.

6. Utdeling av hederstegn i 2015
Det ble utdelt hederstegn og påskjønnelser til musikantene 21. april.
Dette er en praksis som skjer hvert år om våren.

7. Instrument og uniformer
Via tilskudd på kr. 50 000 fra instrumentfondet NMF ble det kjøpt inn 2
trompeter, 2 fløyter, 1 piccolofløyte, 2 barnefløyter, 2 klarinetter ett sett
med bongos samt ett sett med congas. Ved egne midler og krefter har
øvrig instrumentpark blitt vedlikeholdt så langt det er mulig. Grunnet
anstrengt økonomi i 2015 har korpset noe etterslep på instrumenter som
krever overhaling av instrumentmaker. Det planlegges å utbedre
situasjonen i løpet av 2016 avhengig av tilgjengelige midler.Beholdningen
av uniformer ble ikke supplert med nye.

8. Aktiviteter i 2015
Fast: Øvinger for junior- og hovedkorps hver onsdag i skoleåret. Fra september
aspirantkurs i SFO-tiden.
7. januar

Første øvingsdag i 2015

10. februar

Årsmøte

7.-8. mars

Helgeseminar på Kronstad skole

20-21. mars

Deltakelse i Fanasamlingen for noen av musikantene

17. april
Thorstein

Ekstraøving på Kronstad skole med konsert for rektor

18. april

Hordablæsten i Grieghallen, junior og hovedkorps, solister
og ensembler

21. april

Besøk til Bønes skolekorps med konsert .Utdeling av merker
og hederstegn

6. mai

Marsjseminar på Haukeland skole..

17. mai

Hovedkorpset spiller sammen med juniorene i Flaggtoget.
Aspirantene marsjerer med. Konserter på begge skolene om
ettermiddagen. Tradisjonelt opplegg.

28. mai

Konsert på SFO-kaféen, Haukeland skole

13. juni

Konsert med Lungegaardens musikkorps og Landås
skolekorps i Korskirken

12.-14. juni

Seminar på Haukeland skole

18. juni

Ekstraøving

19.-21. juni

NM janitsjar skolekorps i Larvik

juli/august

9 musikanter på sommermusikkskoler

19. august

Første korpsdag i det nye skoleåret

Uke 36 -37:

Aspirantverving på Kronstad skole og Haukeland skole

11.-13. september Seminarhelg på Manger, Radøy ungdomsskole
23.-25. oktober

Loppemarked

31. oktober

Rekrutteringskonserter på Haukeland og Kronstad skoler

14. - 15. november Seminar på Haukeland skole
20. november

Ekstraøving

21. november
solister

Deltakelse på Sotrafestivalen, juniorkorps, hovedkorps,

6. desember

Konsert med Lungegaardens musikkorps og Ulriken
skolekorps i Domkirken

9. desember

Konsert Kronstad skole, juniorkorpset

24. desember
korpset

Spilling i Årstad kirke på Julaften med en del av

9. Korpsåret 2015
Året 2015 har som tidligere år vært preget av flott musikalsk aktivitet og et godt
sosialt miljø. Både hoved- og juniorkorpset har hatt et tydelig musikalsk løft i
2015, noe resultatene på både Hordablæsten, NM og Sotrafestivalen vitner om.
Hovedkorpset fikk på Sotra 2. plass med 90 poeng i konkurransen på
Hordablæsten i 3. divisjon, bare ett poeng bak 1. plass. Juniorene fikk flott
omtale av juryen.
Framgangen skyldes ikke minst innsatsen fra dirigentene Svein Tore Werstad
(hovedkorpset) og Endre Lindtner Jørgensen (vår) og Magnus Johnsen Sandåg
(høst) for juniorkorpset og økt satsing på instruktører også på seminarene. Med
bruk av instrumentinstruktørene i seminarene kan aktiviteten i disse veksle
mellom gruppe- og fellesøvinger uten at noen gruppe får ”lediggang” mens
andre er i aktivitet. Det er tydelig at seminarene gir framgang og virker svært
godt sosialt.
Med arbeids-/ansvarsdelingen i styrets ledelse har den
musikkfaglige oppfølgingen også fra styrets side vært tettere enn før. Dette har
knyttet musikantene, dirigentene, instruktørene og styret nærmere hverandre.
Som tidligere år har korpset hatt meget dyktige musikere og musikkstudenter
som instruktører for individuelle øvinger og notekurs for aspirantene. Noen av
instruktørene er studenter ved Griegakademiet i Bergen.
Sommerens korpstur gikk til NM for janitsjarkorps i Larvik i midten av juni, med
deltakelse fra både hovedkorpset og juniorkorps. Hovedkorpset ble nr. 10 i 3.
divisjon. Det var ingen konkurranse for juniorer, men et opplegg for aspiranter
Det er tydelig at seminarene i korpsets egen regi er de konsentrerte
arrangementene som bidrar mest til musikalsk og sosial utvikling og at dette er
fornuftig pengebruk. Alle seminarene har hatt tilnærmet 100 % oppslutning, noe
som viser at musikantene trives i korpset som fellesskap.
Styret takker med dette for et godt år 2015, og ser med forventning fram mot
2016.

Styret i Haukeland Kronstad Skolekorps, januar 2016.

Tom Eide Osa
Ebbing

Stein Egil Iversen

Marianne Saugestad

Sandra Halilovic

Hans

Nils J. Andersson

