STYRETS ÅRSBERETNING – BRYN SKOLES MUSIKKORPS 2016/2017
Styret i Bryn skoles musikkorps har for korpsåret 2016/2017 bestått av følgende:
Leder:
Ingvild Amble Eriksen
Nestleder:
Karianne Mortensen
Sekretær:
Hilde Krohg (deler av året), deretter Karen Byskov Lindberg
Kasserer:
Emilia Nilsen
Styremedlem: Svein Kvinnsland (deler av året, deretter Eirin Smedstu (tiltaksleder)
Styremedlem: Cecilie Fauchald Rygg (korpsleder HK)
Styremedlem: Henning Sanner (korpsleder HK)
Styremedlem: Ole Vidar Nilsen (korpsleder JK)
Styremedlem: Per Sjømoen (korpsleder JK)
Styremedlem: Nina Christiansen (korpsleder AK)
Styremedlem: Torun Hirsch (korpsleder AK)
Instrumentforvaltere 1 og 2:
Uniformsforvaltere 1 og 2:
Kjøkkengruppe:
Turkomité:
Regnskapsfører:
Web-ansvarlig:

Kathrine Anker (1) og Steinar Kristiansen (2)
Silje Bringsrud (1) og Ingrid Husaas (2)
Malgorzata Kotula (leder) og Hanin Molheim (2)
Lars Hjerpsted (leder), Harald Gude og Rita Enoksen
Emilia Nilsen
Anders Hammargren

Det ble avholdt syv styremøter, to før nyttår, tre før sommeren og to på høsten før årsmøtet.
Ulrikke Hanspach-Torkildsen har vært hovedkorpsdirigent, og Tore Aarrestad er dirigent for juniorog aspirantkorps.

Styrets hovedpunkter
Styret har gjennom dette året hatt særlig oppmerksomhet på:
 Rekruttering gjennom gratis musikk-kurs på SFO, knøttekorps og storsatsing på
rekrutteringskonserten.
 Beholde: Tiltak som øker motivasjonen for musikantene. Dette året har det viktigste vært at vi
har engasjert en dirigentassistent i aspirant- og juniorkorpset.
 Medarbeidersamtaler med dirigent Ulrikke Hanspach-Torkildsen og Tore Aarrestad er videreført
(ble første gang gjennomført i fjor). Styret synes dette er en positiv måte å kunne gi tydelige
signaler på korpsets behov, og få tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre.
 Fortsatt sunn økonomi og forsvarlig drift, på tross av at vi budsjetterte med underskudd. Styret
har valgt å bruke litt av korpsets solide reserve på å bedre rekrutteringen og styrke korpsets
omdømme. Viktigste tiltak har vært SFO-kursene, knøttekorps og en solid rekrutteringskonsert
med innleid ressurs.
 Sørge for kvalifisert opplæring til våre musikanter gjennom Musikk- og kulturskolen og korpsets
egne instruktører.
 Holde årshjulet i gang, se også årsberetningen til musikkutvalget
 Styrke dirigentenes kompetanse og motivasjon gjennom deltakelse på dirigentseminar i Kragerø.
 Styrke tilhørigheten til korpset gjennom å yte ekstra støtte til både høstseminar-turen til Daftö
og sommerturen til Gdansk.

Medlemsutviklingen
Ved oppstarten av korpsåret 2016/2017 hadde korpset 56 medlemmer, og ved utgangen av året (juni
2017) 66 medlemmer, inkludert 15 aspiranter som startet opp i august 2017. Juniorkorpset fikk 8
nye medlemmer fra AK i august 2016. Hovedkorpset fikk 5 nye musikanter fra juniorkorpset.
Budstikka hadde en fin reportasje om knøttekorpset og rekrutteringsarbeidet 24.juni.

Individuell undervisning
Korpset tilbyr undervisning gjennom Bærum kommunale musikkskole eller fra våre interne
instruktører. Dette året har vi engasjert 6 instruktører på henholdsvis grovmessing, saksofon,
klarinett, slagverk, kornett og fløyte. Vi hadde 32 elver i intern undervisning dette året, av disse
sluttet 3 i løpet av året. Alle musikanter som ønsket det fikk tilbud om individuelle spilletimer.

Økonomi
Inntekter
Korpsets inntekter kommer hovedsakelig fra våre to årlige loppemarkeder, vår og høst. Begge
loppemarkedene dette året innfridde til forventningene om inntekt, og ga oss brutto kr 813.880. Av
andre større inntekter, fikk vi kr 132.740,- fra Lotteritilsynet (kompensasjon for tidligere
spilleautomater), kr 19.900,- fra Frifond, kr 11.738,- i grasrotmidler, samt inntekter fra Sandvika
bingo på kr 58.445,-. Vi har videre fått kr 15.000,- i sponsormidler fra Kelsey Services, og kr 2.000,- fra
våre trofaste venner i Lions Club Rykkinn. Vi fikk også kr 57.515,- i MVA-kompensasjon og kr 30.000,i tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune, og kr 80.000,- til instrumentfond fra NMF. Totale
inntekter for året 2016-2017 var dermed kr 1.654.040,-.
Kostnader
Korpsets kostnader var dette året dessverre betydelig høyere enn budsjettert. Årsaken ligger i
hovedsak i at vi har hatt høyere honorarkostnader til dirigenter og instruktører enn forventet, samt
at styret valgte å sponse noe ekstra til sommerturen. SFO-kurset på Bryn og Hammerbakken måtte
legges på to ulike ukedager på grunn av feil hos skolen. Dette medførte at vi måtte ha to instruktører,
som gjorde at kostnadene økte. Det var likevel viktig for oss å gjennomføre kurs på både Bryn og
Hammerbakken skole. Høstprosjektet ble også noe dyrere enn antatt, og vi har økte kostnader i
forbindelse med renovasjon etter loppemarkedet. Renova hadde glemt oss, og ettersendte to
fakturaer for renovering, som egentlig skulle vært betalt i forrige regnskapsår. Korpset støttet også
Stabekk Janitsjarorkester med kr. 5600,- (kr 100 pr. musikant) som hjelp i deres vanskelige stilling pga
økonomisk underslag, og vi feiret Asker og Bærum ungdomskorps’ 10 års-jubileum med å gi korpset
en skarptromme til cirka 6000 kroner. Et enstemmig styre gikk inn for disse gavene fordi begge disse
korpsene er viktige for våre musikanter. Bryn har hatt 10-11 musikanter i ABUK gjennom året, mens
flere tidligere Bryn-musikanter har spilt og spiller i Stabekk janitsjarorkester. Det er viktig å beholde
amatørkorpsene i bygda slik at skolekorpsmusikantene har musikalske tilbud utover og etter
skolekorpset.
Solid økonomi
Totalt endte korpset opp med et underskudd på kr 284.914,- mens budsjettet var på minus kr.
80.500,-. Til tross for dette er korpsets økonomi solid. Dette var også en av grunnene til at Styret
besluttet å budsjettere med et underskudd (kr 80.500) for å kunne bevilge et større bidrag til
utenlandstur til Polen, og ekstra midler til enkelte aktiviteter. Uten akkumulert overskudd fra
tidligere år, hadde ikke dette vært mulig. Korpset har fremdeles god økonomi med ca 1.160.000 kr på
sparekonto.

Kommunikasjon
Nettsiden (www.brynskolekorps.no) er korpset hovedkanal utad, med noe supplement fra vår
eksterne Facebook-side (Bryn Skoles Musikkorps). Vi legger jevnlig ut saker med både informasjon

om aktiviteter som kommer og tilbakeblikk på gjennomførte aktiviteter. Facebook-siden benyttes
også til å dele andre eksterne saker eller artikler som er relevante for korpsdriften, og som vi håper
bidrar til økt omdømme for korps generelt og for vårt korps spesielt.
Internt benyttes primært e-post som informasjonskanal gjennom systemet Styreweb. Også
fakturering av medlemmene skjer over e-post. All vesentlig informasjon til medlemmer og foresatte
sendes per e-post.
Sekundært benyttes den lukkede Facebook-gruppen "BSM - intern gruppe" som en noe løsere
informasjonskanal. Denne er åpen for alle korpsets medlemmer (over 13 år) og foresatte (også AK og
JK). Korpslederne er en viktig ”informasjons- og kommunikasjonskanal” – gjennom ansikt-til-ansiktkommunikasjon med musikanter og foreldre, og de kan også nås på telefon. Korpslederne er flinke til
å informere både på e-post og på Facebook.
Både Knøttekorpset og Aspirantkorpset har hatt egne lukkede Facebookgrupper.
Det synes generelt å være en god informasjonflyt i organisasjonen.

Instrumentforvaltning.
Instrumentforvaltere har hatt ansvaret for reparasjon og innkjøp av instrumenter og nødvendig
rekvisita, i tillegg til frakt av nødvendig korpsutstyr til og fra arrangementer og turer.
Korpset legger stor vekt på at alle musikantene til enhver tid skal ha gode instrumenter, for å sikre
god utvikling og mestring. Korpset har også et solid lager av rekvisita, som er nødvendige for at
instrumentene skal fungere og for at musikantene skal ha en god korpshverdag
Innkjøp
Vi har kjøpt inn en del nye instrumenter i år, etter å ha fått innvilget 50.000,- fra Instrumentfondet. Vi
har kjøpt to tenorhorn, to euphonium, to bongotrommer, et trommesett (brukt), en tverrfløyte og en
alttrombone. I tillegg leide vi elpiano og trommesett på Polenturen i sommer. Total kostnad (inkl
pengene fra Instrumentfondet) 87.040,-.
Rekvisita
Vi har kjøpt inn 30 Stagelab notestativer, svart bakgrunn til notestativer, og koffert med 50 lamper til
notestativ. Totalt kostet dette 20.535,Vi har også kjøpt fliser, olje, korksmøring, noteklyper, marsjhefter, notestativ mm for til sammen
30.873,-.
Reparasjon og vedlikehold:
Vi har hatt reparasjoner i år for 40.916,- Det er et høyt tall, noe er overhaling og nødvendige
justeringer som kommer naturlig med instrumenter som har vært brukt i noen år. Andre er dessverre
reparasjoner som følge av uhell og skader, og vi kan fortsatt være enda flinkere med å passe på
instrumentene våre.

Uniformsforvaltning
I korpsåret 2016/2017 har vi supplert beholdningen av uniformer og tilbehør med 5 jakker, 19
bukser, 15 sløyfer junior, 15 sløyfer senior, 5 skjorter med lang erm. Vi hadde ikke behov for å
supplere beholdningen av blå korpsjakker – det holdt med de vi hadde på lager.
Uniformsforvalterne anbefaler å supplere uniformsbeholdningen med flere bukser i str 14-18, med
mer feminint snitt til jentene. Det er viktig at uniformer som er vokst ut av og fortsatt henger
hjemme i skapet, leveres inn. Dette kan korpset spare mye penger på.
For øvrig har korpset en innbytteordning, der musikanter kan levere inn sine fravokste sorte
″korpssko″ slik at andre kan arve dem.

Tiltakskomiteen / Loppemarked
Vi har i korpsåret 2016/2017 arrangert to loppemarked, høst og vår, med gode resultater. Høsten
2016 endte vi på 410 237,- og på våren 2017 ble inntektene fra loppemarkedet 403 580,-. Dette er
resultater vi alle kan være stolte av!
2016/2017 har ledervervet i tiltakskomiteen vært fordelt mellom Svein Kvinnsland og Eirin Smestu,
disse har stått ansvarlige for hvert sitt loppemarked. Dette har fungert fint. Loppekomiteen har i
tillegg bestått av Jarle Ødegård, Marius Christiansen, Malgorzata Kotula, Steinar Amlo, Turid
Vendshol og Lene Høge. Dette er en komite bestående av en god mix av erfarne og ferske ledere, noe
som er spesielt bra for å finne forbedringstiltak.
Siden rekrutteringen til korpset 2016/2017 var god, fikk vi inn flere familier i alle avdelinger. Noe som
gir flere hender på loppemarkedet, og som igjen gir en litt lettere gjennomføring for oss alle. Mange
satte stor pris på dette.
Vi har lager i Avløsveien 1A. Dette fungerer bra, og vi har et godt samarbeid med utleier som ved
behov stiller flere lokaler til rådighet ved behov.
Tiltakskomiteen har videreført ordningen med loppemottak vinter og sommer. Dette har vært en
suksess, vi får inn mye bra lopper på disse leveringene. Spesielt bra fungerer det med
sommerleveringer, her har vi nok truffet et behov i markedet.
Komiteen ser hele tiden etter måter å jobbe på som letter arbeidsbyrden på korpsforeldrene. Vi har
derfor i 2016/2017 investert i klesstativer til avdeling Klær. Dette sparer oss for flere timers frakt av
lånte stativer både fredag og søndag. Sorteringen på låven er utvidet til å gjelde alle avdelinger, og
alle varer pakkes forsvarlig. Dette letter arbeidet gjennom loppehelgen, både ved påfylling av biler på
låven, og ved lossingen på skolen, som blir mer effektiv og målrettet. Riktige varer kommer på rett
plass med en gang. Vi har de siste loppemarkedene kunnet avslutte fredagskvelden godt før midnatt,
noe som bare for noen år siden ikke var mulig.

Aktivitet
Høstsesong
I høstsemesteret gjennomførte vi seminar på Daftö, som kick-off for korpsåret. Høstprosjektet hadde
The Commitments som tema, og vi leide inn eksterne, unge musikere til band og vokal. Konserten ble
en suksess, men vi ser også at korpset lett kommer litt i skyggen av band og vokalister når det blir
såpass stort innslag av eksterne. HK spilte ved julegrantenning på Rykkinnsenteret, og hadde også to
nissespillinger på Plantasjen. Julekonserten var, tradisjonen tro, i Bryn kirke, fredag 9. desember.
Korpset spilte, som alltid, under gudstjenesten kl. 13 i Bryn kirke på julaften.
I desember dro juniorene og aspirantene på bowling, mens hovedkorpsmusikantene fikk tilbud om å
gå på julekonserten til musikklinjen på Rud.
Vårsesong
Vi arrangerte huskonsert 9. februar, Etter den ble oppmerksomheten rettet mot vår tradisjonelle
vårkonsert. Vi holdt den tradisjonelle vårkonserten søndag 23. april på Vøyenenga skole, med spilleog marsjseminar fredag 21. og lørdag 22. april. På vårkonserten delte vi ut årsmerker til musikantene
og oppmerksomheter til dirigenter, korpsledere, styret og andre som har gjort en ekstra innsats.
Korpslederne og foreldre i ulike verv er avgjørende for at korpset skal fungere.
Festkomiteen arrangerte foreldrefest på Økri gård lørdag 22. april – med rekordstor deltakelse. Vi har
god erfaring med å legge marsjseminar, vårkonsert og foreldrefest på samme helg.
Etter 17. mai slo vi sammen JK og HK på øvelsene. Dette for å forberede musikantene på
sommerturen, der JK og HK smelter sammen til ett korps. Til tross for at juniorene spiller på kun en
del av repertoaret, fungerer dette bra, og de juniorene som skal opp i HK får en ”myk start”.

Rekruttering
Høsten 2016 fikk vi ti nye, flotte aspiranter. Etter jul gikk en videre til JK, og en sluttet. De resterende
åtte aspirantene har vært stabile, og alle er nå på plass som førsteårs juniorer. Våren 2017 hadde vi
16 nye aspiranter innmeldt for korpsåret 2017/2018.
SFO-kurs og knøttekorps
SFO-kurset startet opp 2. og 3. mars etter vinterferien, der deltakerne fikk en lekende inngang til
musikk og de fikk prøve korpsets ulike instrumenter. Opp mot 30 barn deltok på to kurs, på
henholdsvis Hammerbakken og Bryn skole. SFO-kurset gikk torsdager 15:15 – 16:00 på
Hammerbakken, og fredager 14:45 – 15:30 på Bryn. Ulrikke underviste på Hammerbakken, og Astri
Kristine Løften på Bryn. Kurset gikk over seks torsdager, og ble avsluttet med konsert for deltakernes
foreldre og korpsets musikanter rett før Påske.
Etter SFO-kurset fikk deltakerne invitasjon til å delta i ”knøttekorps”, som gikk over seks torsdager
(ettermiddager – i korpsets øvingstid) fra 4. mai. Knøttekorpset hadde på det meste 27 deltagere.
Ved oppstarten av aspirantkorpset hadde vi 16 igjen. William gikk over til JK med en gang, sa da var vi
15 aspiranter, 14 jenter og en gutt.
Rekrutteringskonsert
Vi holdt rekrutteringskonsert 20.april i gymsalen på Hammerbakken skole, som i fjor. Dessverre
hadde SFO på Bryn glemt at de hadde lovet å transportere de to andreklassene fra Bryn til
Hammerbakken. Vi fikk med oss de barna som går på SFO og noen førsteklassinger fra
Hammerbakken, så gymsalen ble full. Vi hadde allerede 16 innmeldte fra SFO-kurset i korpset på
rekrutteringskonserten. Even Kruse Skatrud fra Rud vgs var engasjert i år som i fjor, og sammen lagde
de et fengende opplegg for konserten.
Åpen dag
Vi arrangerte ”Åpen dag” med instrumentprøving 27. april, der interesserte barn med foreldre kunne
komme og prøve instrumenter. Selv om de fleste fremmøtte hadde vært på SFO-kurs og testet
instrumenter tidligere, var interessen stor for å prøve og spille.
Erfaringer til neste år
Neste år har vi tenkt å holde rekrutteringskonserten med Even før vi starter opp SFO-kurset. Da
melder ungene seg på SFO-kurset etter konserten. Det er også viktig at rekrutteringskonserten er i
skoletiden og ikke SFO-tiden. Tidspunkt for SFO-kurs er lurt å ha på samme dag på Bryn og
Hammerbakken. Det er også lurt å ha det så tidlig som mulig på dagen. Hammerbakken pleier å ha
‘Stjerner i sikte’ på fredager, så den dagen bør vi unngå å ha kurs. Det ble litt for hektisk med
Gambiamarked, med litt lite tid å øve med resten av korpset, og mange knøtter hadde vakter ved
bodene. Huskonserten var en helt perfekt avslutning på rekrutteringsprogrammet. Fint vær og god
stemning på Hammerbakken! Knøtteforeldre får mingle med oss travere.

17. mai
17. mai gjennomførte vi etter den tradisjonelle planen. Også i år gikk både marsjering og spilling
meget bra, og HK holdt en flott konsert i skolegården.
Vi fikk mye skryt av rektor Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug og andre foreldre.
Aspirant- og juniorkorpset slo seg sammen og spilte også på ”barnehage-17.mai” i Glitre barnehage.

Turer
Korpsårets første tur gikk som vanlig til Daftö, som er vårt tradisjonelle ”kick-off-seminar”. Dette
seminaret er for JK og HK.
Aspirantene dro på aspirantfestival i Skien i juni, mens HK og JK hadde den store sommerturen til
Gdansk. Polenturen var absolutt vellykket, selv om vi ser at det er utfordrende å samarbeide med en
turoperatør som ikke kommuniserer bra. Dette medførte blant annet en hel del tid i buss som ikke ga
den ønskede musikalske uttellingen. Vi bodde på hotell der vi fikk veldig god service, og stemningen
var meget god hele uken. Turen til stranden i Sopot var nok turens høydepunkt, særlig for de yngste.
Vi spilte konsert midt i byen, fikk guidet tur med buss i Gdansk, og spilte også konsert sammen med
et polsk ungdomskorps. Avslutningskvelden bød som vanlig på veldig mange gode og kreative innslag
fra alle gruppene.

Samarbeid med skolen/skolens ledelse
Vi har hatt et godt samarbeid med skolen, men har også opplevd at skolen ikke husker avtaler vi har
inngått med dem. SFO-kurset måtte deles på to dager fordi skolen ikke hadde tatt høyde for andre
SFO-aktiviteter og rekrutteringskonserten ble meget amputert fordi Bryn ikke husket avtalen de
hadde gjort med oss. Konserten var etter skoletid, noe som medførte at få Bryn-elever kom til
konserten på hammerbakken. Vi opplevde også at lærerne glemte både å informere muntlig og å
dele ut informasjonsskriv om SFO-kurset og knøttekorpset på foreldremøter, på tross av at dette var
avtalt. Ved oppstart av korpsåret 2017/2018 har vi derfor hatt møte med skolen.

Øvrig informasjon
Styrets leder, Ingvild Amble Eriksen, sitter i styringsgruppen i Bærum korpsforum. Forumet setter lys
på utfordringer og oppgaver som er felles for alle eller de fleste korpsene i Bærum, og jobber aktivt
inn mot både Bærum kulturråd, kommunepolitikerne og kommunens administrasjon. Videre deltok
korpsleder Cecilie og Ingvild på den nasjonale korpsdemonstrasjonen på Stortingsplassen i
forbindelse med statsbudsjettet for å beholde Forsvarets musikkorps. Demonstrasjonen var
vellykket.
Årets styre takker for seg, og takker alle foreldre for innsatsen både på øvelser, konserter og
loppemarkeder – og vi takker spesielt alle de som gjør en ekstra innsats for korpset.

For styret
Ingvild Amble

styreleder

