Årsberetning for Håland og Dysjaland skulekorps 2017
Først igjen en stor takk til foreldre, musikanter, styremedlemmer og de mange andre som har
bidratt på ulike måter til alt det vi har oppnådd i løpet av året 2017. Håland og Dysjaland
skulekorps er et viktig bidrag til Sørabygdas identitet, og det hadde ikke vært mulig å få til
uten innsatsen fra dere alle! 2017 var et år med svært høyt aktivitet og rekord økning år over
år i antall musikanter. La oss ta dette med oss videre i 2018 når vi også planlegger med
korpstur til Danmark første helgen etter skoleslutt! Vi framstår nå som et korps som kan stå
på egne ben med dyktige musikanter
For at korpset skal fungere, er det viktig at musikantene opplever et godt miljø, sunne
omgivelser og samtidig utvikler seg musikalsk. Korpset må være både en musikalsk og en
sosial fritidsaktivitet for at musikantene skal trives. For å få dette til er det mange faktorer
som må være på plass der foreldre selvsagt spiller en svært sentral rolle. Utover
musikantene er de også dirigenten og styret utgjør fundamentet til korpset. Gjennom året har
vi hatt et svært engasjert styre og en fantastisk dirigent. I tillegg har foreldre vært til stor hjelp
gjennom året under ulike dugnader som seminar vakter, dopapir dugnad, lotterier, matlaging,
og stilt opp når det har vært behov for transport på ulike spilleoppdrag. Stor takk går til Aud
Wenche Gudmundsen for nok et år med super marsjtrening!.Tone Byberg har igjen vært en
viktig støtte for samspillet mellom musikanter, dirigent og styret og oppdatert web siden vår til
å bli en god kilde til oppdatert informasjon for alle interesserte. Ingvar Vigdel gjør en
uvurderlig innsats frivillig uten lønn hvert år som revisor for korpset sikrer korrekt rapportering
av regnskap, noe vi er svært taknemmelige for.Tiltaket med den frivillige foreldregruppen
”Pausefiskene” ledet av Gro Holmebakken er et viktig bidrag for miljøet i korpset og fortsetter
videre i samme form. Pausefiskene lager hver øvelse en aktivitet i pausen slik at
musikantene blir bedre kjent og det også blir tid til litt lek og moro mellom øktene.
Styret er helt avhengig av den verdifulle foreldreinnsatsen som investeres i korpset for å nå
målene som settes og for å få til en trivelig aktivitet for alle. Det er behov for ytterligere
styrkning av styret og det oppfordres til å bli med da dette er en fin måte og kunne direkte
påvirke hvor bra korps tilbudet blir for barne i tillegg til å bli en del av en sosial og flott gjeng
der trivsel er viktig!
Styret har langsiktig målsetning å bygge opp korpset og sikre stabil rekrutering. Vi gleder oss
over at aspirantkorpset i år teller 12 nye musikanter med gode prestasjoner. Det var også
svært høy deltagelse på de ulike kursene tilbudt i sommerferien. Subsidiering av musikk
utviklings kurs sees på som en god investering for korpset.
Hovedkorpset ligger er nå 18 medlemmer. Øvelser er per i dag sammen med de 4 juniorene,
totalt 22 musikanter.
Korpset teller totalt 34 musikanter der fordeling for tiden er 10 gutter og 24 jenter – Vi må
fortsette å jobbe framover for å få inn flere gutter neste år i god likestillings ånd. Viktig at vi
får til samarbeid med andre aktiviteter som fotball og håndball slik at en aktivitet ikke
ekskluderer en annen. Musikantene er fordelt på alderstrinn som følger: 16 er under 10 år,
18 er i alderen 10-15 og 0 i alderen 16-20. Dette ser bra ut for kontuniteten såfremt vi kan
holde på medlemmene framover.
Korpset består som nevnt av en stor andel unge musikanter i rask utvikling og det blir
spennende og følge dem fremover. Det ble gjort en fin innsats under
Rogalandsmesterskapet på våren og aspirantene hadde samtidig et veldig kjekt seminar.
Etter en vellykket 17 Mai der korpset igjen ble premiert for underholdene og flott marsjering
ble det sosialt samvær og Pizza på Havdurhuset for musikanter og familier. Sammenkomst
for familier er hyggelig og noe man kommer til å prøve å fortsette med.

Det samme kan sies om sommer avslutning og spilling i kongeparken som er i ferd med å
utvikle seg til en fin tradisjon etter 4 år på rad.
Høstsemesteret inkluderte i tillegg til normale julekonserter og fakkel tog en rekke andre
kjekke arrangement. Vi hadde blant annet Irsk aften konsert i Sola kulturhus og høstseminar
med Hana skolekorps. Programmet i kulturhuset inkluderte også foreldre kor og musikant
band. De eldre musikantene som kalles «Brass Buddies» har fortsatt og markere seg som
en aktiv gruppe og når nye høyder i konkurrense sammenheng. Denne gruppen markerte
seg blant annet bra under konserter og konkurranser med eget program i tillegg til det de
oppnår som del av korpset. Helena Steine ble blant annet utnevnt til beste solist under utlån
til Sokndal i stavanger open mesterskapet i deres klasse der Sokndal også vandt 1 plass i 4
divisjon. Vi forventer mye spennende for denne gruppen framover og ser denne delen av
korpset som et viktig moment i å viderutvikle og beholde de elste musikantene i korpset.
Utskifting av eldre instrumenter skjer jevnt og trutt, og det vil vi fortsette med. Service og
reparasjon av brukte instrumenter blir vektlagt og gjennomført frem til det ikke er ansett
regningssvarende. Vedlikehold og pass av de verdifulle instrumenter er svært viktig
(Instrumenter koster opp til 40,000 kroner). Korpset har ikke krevd at foreldre signerer ut for
instrumentene til dags dato, men det er musikanter og foreldre sitt ansvar at instrumentene
håndteres skikkelig og holdes kontroll på hvor de er. Samme gjelder andre lånte effekter
som uniformer.

Korpset formål/mål for sesongen
Håland og Dysjaland skulekorps har fokus på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et
trivelig miljø for sine medlemmer. Samtidig skal korpset gjøre seg bemerket som er positiv
fargeklatt i Sørabygda på de anledninger der det er relevant.

Styret
Styret har i denne perioden bestått av følgende personer:
Tim Tønnessen – Leder
Anne Simonsen – Sekretær og nestleder
Bente Jakobsen –materialforvalter uniform
Tone Frafjord –materialforvalter/div. arrangement
Nils Steine – Materialansvarlig instrument.
Kjell Erik Lind-Hanssen – Kasserer
Gro Holmebakken –Pausefisker og div. arrangement
Ingunn Jonsdottir – Medaljer/medlemmer
Helena Steine – Musikantenes representant
Støtte til styret:
Tone Byberg – Rådgiver og Webansvarlig
Ingvar Vigdel – Revisor
Aud Wenche Gudmundsen – Marsjering instruksjon og opplæring musikanter
Guri Bergerud – Dopapir Dugnadsansvarlig
Valgkomite:
Guri Bergerud/Kristina Herzlieb

Musikalsk leder/dirigent:
Hovedkorps:

Geir Olav Hinderaker

Juniorkorps:
Aspirantkorps:

Geir Olav Hinderaker
Geir Olav Hinderaker

Antall styremøter:
Det ble avholdt 11 styremøter i perioden.

Antall medlemmer
22 aktive medlemmer pr. 31.12.2014 (5 A, 5 JR, 12 HK)
26 aktive medlemmer pr. 31.12.2015 (9 A, 5 JR, 12 HK)
28 aktive medlemmer pr. 31.12.2016 (8 A, 7 JR, 13 HK)
34 aktive medlemmer pr. 31.12.2017 (12 A, 4 JR, 18 HK)

Arrangementer:
25.01.
08.03
10.03 - 12.03
18.03 – 19.03
21.03
29.03
22.04 & 16.05
17.05.
16.06 – 18.06.
18.08.
19.08
26.08
20.10 - 22.10
28.10
04.11
18.11
02.12
03.12
11.12
18.12
24.12

Årsmøte på Dysjaland skule
Korpskveld med Sola Brassband
Seminar før RM
Rogalandsmesterskapet
Rekrutteringskonserter på Håland og Dysjaland skule
konsert med kulturskolen
Marsj seminar før 17 mai (Grilling & Sosialt 16)
Alle: 17.mai, barnetog og folketog, Pizza på Havdur huset
Sommertur til Mandalstevne
Oppstart etter ferien – ekstra øvelse
Spilling ved jubileum for Dysjalandshallen
Spilling og sosialt i kongeparken
Seminarhelg med Hana skolekorps for Irsk aften
Sola kulturhus konsert med Hana skolekorps – tema Irsk aften
Åpen dag spilling på Håland skole
Stavanger Open sammen med Sokndal for Brass buddies
Spilling på Sørabygda julemesse i Ræge kirke
Fakkeltog og tenning av julegran i Sørabygda
Juleavslutning med konsert, lotteri og underholdning
Juleavslutning i regi «pausefiskene» for musikantene
Julaften – konsert Ræge kirke

Dugnad
Primært salg av dopapir, salg av fakler under Desember julegrans tenning og fakkel tog,
vårlotteri og julelotteri, salg av mat under de ulike korps tilstelninger. I tillegg assistanse til
instrument og musikant kjøring, rigging og generell støtte under de ulike arrangement og
seminarer. Det har også blitt invistert i sukkerspinn maskin som er tilgjengelig for leie for
foreldre til musikanter og andre med verv i korpset.

Sponsorer/Samarbeidspartnere
Norgens Musikkorpsforbund (NMF), Sola kommune, Norsk Tipping, Sparebanken Vest har
bidratt med sponsormidler.
Til vår og Julelotteriene fikk vi gevinster fra følgende lokale foretak:

Coop byggmix
Motek
Fra Farfar
Voll juletregård
Østerhus
Stangeland maskin
Elins Hårstudio
Coop klepp
Østerhus
Lie bygg
Kolnesgården
Vitenfabrikken
Mega Sola
Kiwi Joa
Rema 1000 Sola
Blomstegården
Rege juletregård
Helgø meny Sola
Pizzabakeren Sola
Mæf
Coop Extra Tjelta

ER Offshore
Sola Strand Hotell
Nils I Tjelta AS
Lundborgklinikken
Hageland Klingsheim
Perlegården
Soma Happy Healthy
SR Bank Sola
Skretting
Go’Hjørna

Intern kommunikasjon
Medlemsinformasjon blir utsendt til medlemmene pr e-post fra skulekorpset.no@gmail.com i
tillegg til informasjon via SMS. Oppdaterte halvårsplaner, øvelsestider, bilder og aktualiteter
legges primært ut på vår nettside http://www.skulekorpset.no/

For styret i Håland og Dysjaland skulekorps
Tjelta 05.01.18

_______________
Styreleder

________________
Styremedlem

