
 

 

Årsberetning for jubileumsåret 2017 

  

 

 

Det er igjen en glede for styret i Eiganes Skolekorps å legge frem årsberetning, denne               

gang for det 100. korpsåret. Det har vært et innholdsrikt og kjekt år. Høydepunktene              

var naturlig nok jubileumstur til Gardasjøen og ikke minst Jubileumskonserten i           

Stavanger konserthus. Det var kickoff for jubileet like etter årsmøte i 2017. Her ble              

planene for jubileumskonserten  presentert. Godt å kjenne at nå var vi i gang. 

 

Medlemstallet har gått fra 63 i slutten av 2016 til 55 medlemmer (årsslutt 2017) Av disse                

er 18 nye aspiranter våren 2017.  

 

Korpset har vært gjennom et generasjonsskifte og gjennomsnittsalderen er relativt lav.           

Vi mener likevel at det er godt musikalsk nivå i korpset. Siden tilveksten er god, vil                

nivået stige også de neste årene. 

 

Både foresatte, instruktører, dirigenter og andre samarbeidspartnere gjør til sammen en           

flott innsats som sikrer våre barn en rik og meningsfylt fritidsaktivitet.  

 

 

  



 
Dirigenter  
Per Illguth har etablert seg som erfaren dirigent og har vært fast leder av seniorkorpset               

siden høsten 2011. Per har utdannelse som musiker og har selv spilt i Eiganes              

skolekorps. Sammen med Ingrid Kolstad som har ansvaret for juniorene og aspirantene,            

danner de et solid og godt team for musikantene våre. Både Per og Ingrid er ansatt via                 

Stavanger Kulturskole. 

  

Individuell undervisning er viktig for utviklingen av musikalske ferdigheter. Vi er           

heldige og har tilgang på mange dyktige instruktører, både via direkteavtaler og            

gjennom Stavanger Kulturskole.  

 

 

  

Rekruttering og medlemsmasse  
De siste årene har vi fokusert mye på rekruttering for å sikre etterveksten i korpset.               

Våren 2017 gjennomførte vi igjen en vellykket rekrutteringskampanje på Eiganes og           

Lassa skole. Vi hadde med oss Erlend Bratlie som ledet arrangementet og viste frem de               

forskjellige instrumentene.  Vi fikk 18 nye aspiranter.  

 

 

  

 

 



Medlemstall  

Ved utgangen av korpsåret 2017 talte korpset 55 medlemmer, med følgende fordeling:  

  

Senior: 30  

Junior: 5  

Aspiranter: 18 

Permisjon: 2 

  

Gjennom året av har vi hatt følgende instruktører:  

  

Karoline Valle Haug (klarinett/saksofon)  

Åsa Yttredal (fløyte)  

Per Illguth (messing) 

Tone Stang Våland (messing) 

Maren Emilie Vignes (klarinett/saksofon) 

Ingeborg Løseth (slagverk)  

Mina Kristine Ravndal (messing) 

Lars Olav Laukvik (slagverk) 

 

 

Alle instruktørene gjør en viktig jobb for den musikalske utviklingen av medlemmene            

våre.  

  

 

Årsmedaljer  

Flere musikanter fikk årsmedaljer i 2017:  

  

Konfirmasjonsnål:  

Bendik Skarpnes 

 

5-årsmedaljer: 

Samuel Skotnes Hilbig  

Sunniva Skotnes Hilbig 

Martin Elnes 

Marianne Buer 

Karen Sofie Vandli Fosså 

 

10-årsmedaljer:  

Ingen 



 

Skjold for å gå av ved aldersgrense: 

Marie K. Sørheim Abrahamsen 

Amund Buer 

Samuel Skotnes Hilbig  

 

  

  

Veterankorpset  
 

I løpet av 2016 startet vi opp et eget veterankorps i Eiganes Skolekorps. Disse bidro også                

på jubileumskonserten og har valgt å fortsette som korpsinitiativet «Eiganes og di» 

 

 

  
 
 
 



Seminarvirksomhet  
I løpet av 2017 har vi avholdt tre seminar for junior- og seniorkorps og et               

aspirantseminar.  

 

 

  

Seminar før Rogalandsmesterskapet (RM)  

Seminaret ble holdt på Eiganes skole fredag til søndag i februar hvor vi øvde på               

programmet til Rogalandsmesterskapet. Lørdag leide vi inn instruktører seniorkorpset         

for å gjennomføre gruppeinstruksjon. Dette er viktig for å styrke det musikalske fokuset             

fram mot konkurranse.  

  

Junior deltok på seminaret fra lørdag til søndag. En god gjeng foreldre var i sving for å                 

lage mat, og legge til rette for de aktivitetene som er vanlige på seminar: leker, film og                 

mye god mat og kos. Hentekonsert og årsmøte på søndag med foreldre og søsken.  

 

  

Oppstartsseminar senior/junior 

Rett etter sommerferien holdt korpset oppstartseminar for junior og senior på Bryne            

ungdomsskole. Det var denne gangen en stor gjeng juniorer som nå var blitt seniorer.              

Kjekt å se hvor fint de klarte overgangen til hovedkorpset. 

I tillegg til mye spilling, ble det tid til både underholdning, felles leker og ikke minst                

bading. 

 

 



Oppstartseminar for aspiranter  

Som vanlig ble det arrangerte vi et to dagers oppstartsseminar for aspirantene våren             

2017 på Eiganes skole. Dette er en fin måte å ta imot våre nye aspiranter og deres                 

foresatte. De eldste musikantene i korpset var som vanlig med og hjalp til, både med det                

sosiale og musikalske. Det er en stor styrke i rekrutteringsarbeidet at de nye             

musikantene tidlig blir kjent med «korpsets sjel» hvor de store tar seg av de mindre og                

sørger for et inkluderende og omsorgsfullt miljø. Korpsets strategidokument ble          

presentert for foreldrene.  

  

  

Å reise på seminarer gir anledning til både musikalsk og sosial utfoldelse. Med god hjelp               

av både frivillige foreldre og dyktige instruktører er seminarene av stor betydning for             

den musikalske utvikling bl.a. med hensyn til innøving av ny musikk og ikke minst til               

tettere vennskap musikantene i mellom. 

  

  

Konkurranser  
I 2017 deltok vi i Rogalandsmesterskapet. På grunn av jubileumskonserten så vi oss ikke              

tid til å delta på  Stavanger Open dette året. 

 

  
Rogalandsmesterskapet - RM  

Vi oppnådde vi igjen en sterk plassering i Rogalandsmesterskapet i 2017. Vi kom på en               

flott 2. plass med 92 poeng i andre divisjon. 

 

Vi stilte også med flere solister i RM med mange gode plasseringer. Blant annet kom               

Fredrik F. James på Valthorn på en fin 3. plass med 92 poeng i yngste klasse. 

 

Det ble en flott 3. plass med 91 poeng for Horn-ensemblet vårt som stilte i yngste klasse.                 

Klarinett-ensemblet vårt kom på en fin 4. plass i mellomste klasse.  

 

Juniorkorpset ble av dommerne beskrevet som «Et brilliant og modent korps» 

 

Fullstendig resultatliste finnes på NMF sine hjemmesider. 
  

Det ble arrangert Aspirantseminar samtidig med RM, og flere av aspirantene fra            

Eiganes deltok på denne samlingen, sammen med aspiranter fra andre skolekorps. Det            

er alltid en flott opplevelse å se scenen i Fartein Valen bli fylt med nye korpsbarn på                 

avslutningskonserten.  

https://musikkorps.no/resultater-rm/
http://musikkorps.no/rm-2016/


Dugnader  
 

I 2017 hadde vi to loppemarkeder. De ble arrangert på Eiganes skole i april og oktober.                

Vi i hadde god omsetning på begge.. Takk til alle dere foreldre og musikanter som               

deltok. 

 

Korpset har som vanlig gjennomført vaktordning ved Eiganes Skole, og dette gir oss             

faste kjærkomne inntekter. Vi er helt avhengig av alles innsats – og setter stor pris på                

det arbeidet alle foreldrene her gjør. Vi vil takke ansvarlig Maria Beyer som gjør stor               

innsats med å sette opp vaktlister og organisere vaktordningen.  

  

 

  

Nasjonaldagen  
Før nasjonaldagen hadde vi som vanlig prøvemarsjering sammen med Eiganes og Lassa            

Skole. Dette året spilte vi også med i Lassa barnehages tog. Vi gjennomførte             

marsjtrening med innleid hjelp, og fikk virkelig sving på armen før nasjonaldagen. 

  

Selve 17. mai startet med TV2 direktesending fra skolegården i anledning vårt            

100-årsjubileum. Korpset spilte “Norge i rødt, hvitt og blått”. Familien Vandli/Fosså ble            

dessuten intervjuet, da hele familien spilte med korpset vårt 17-mai. Stas!  

  



Så var det tradisjonell spilling i 17. mai toget klokken 10 – i år gikk barnetoget til                 

Eiganes og vi fortsatte med taler og spilling i skolegården. Etterpå var det fri noen timer,                

før vi møtte i byen til marsjering i Folketoget. 

  

  

  

  

Takk til veterankorpset og foreldre som stiller opp på 17. mai som musikalsk             

forsterkning av korpset, fanebærere og baktropp.  

 

Jubileumstur til korpsfestival  ved Gardasjøen  

Årets sommertur for senior- og juniorkorpset gikk til Gardasjøen nord i Italia fra 25. –               

29. juni.  

 

Denne gangen hadde vi valgt en pakketur       

som Escape travel leverer. Turen var en       

fin kombinasjon med sol og varme, og en        

korpsfestival arrangert av turoperatøren i     

området rundt Gardasjøen. Vi bodde     

utenfor byen Peschiera del Garda, på et       

fint hotellområde med flere bassenger.  



Flyturen ned til Milano gikk fint, men vi ble møtt av et utrolig styrtregn på bussturen                

videre til Gardasjøen. Heldigvis klarnet det opp så de som ville fikk teste bassengene. 

Mandag, 26. juni: Halvdagsutflukt til Verona. Vi spilte først konsert sammen med to             

andre norske korps på plassen utenfor Arena di Verona, den massive arenaen fra             

100-tallet. Etter konserten marsjerte vi tilbake til bussene og la fra oss instrumentene.             

Deretter var de fritid i byen, med lunsj og for de fleste: en tur for å se Julies balkong, fra                    

Shakespeares Romeo & Julie.  

 

  

Tirsdag 27. juni: Avreise til Gardaland etter frokost. Gardaland er Italias største            

underholdningspark med mange spektakulære aktiviteter. Etter noen timer her bar det           

tilbake til hotellet der vi hadde kvelden til å slappe av. 

Gøy for store og små i Gardaland.  

 



 

 

Onsdag 28. juni hadde vi dagen til egen disposisjon.         

Noen valgte å bli igjen på hotellet. Andre tok et besøk i            

den vakre byen Peschiera, med shopping og for noen         

bading i Gardasjøen.  

Om kvelden holdt vi konsert på hotellområdet sammen        

med de andre korpsene på festivalen. Konserten ble        

holdt utendørs i et amfi, det ble som en utrolig varm           

gryte. Vi ble enige om at det hadde holdt å ha t-skjorte            

og shorts neste gang vi drar til varme land for å spille! 

  

 

29. juni: Hjemreise 

Torsdag 29. juni startet dagen med frokost og utpakking. De som ikke ble igjen for å                

feriere videre med familiene sine , reiste hjem via Venezia og Oslo.  

 
Eiganes i 100 - Jubileumskonsert i Stavanger konserthus 1. oktober 
 

Når man feirer 100-årsjubileum skal det gjøres ordentlig! Det gjorde Eiganes skolekorps            

i Stavanger Konserthus, Fartein Valen salen. For en festkonsert det ble! 

Alle hadde vært flinke til å selge billetter og vi hadde cirka 500 publikummere i salen. 



Vi hadde et variert program der både messinggruppe, tubasolist (Amund Buer),           

aspiranter, juniorer og seniorer gjorde en flott innsats. Med oss som gjester sammen             

med korpset hadde vi: 

 

Per Inge Torkildsen, Nils Christian Fossdal, Christian Eriksen, Stavangerkameratene og 

Eiganes Veterankorps 

 

 

 

Johan Mihle Laugaland og Eirik Bergjord var konsertverter og bandt det hele sammen             

på en flott og underholdene måte. 

 

Etter konserten var det taler, mingling og tapas i konserthusets foajè. 

 

Eiganes i 100 komiteen har bestått av Solveig Hodne Riska, Espen Riska, Jan Torgersen              

og Arne Hovda. 

Tusen takk for en strålende utført planlegging og gjennomføring av 100-årsjubileet  

 

  



Andre arrangementer 
 

Av andre spilleoppdrag i 2017 kan vi nevne; 

Prøvemarsjering med Lassa og Eiganes skole, samt Lasseliten barnehage 16.mai 

“Hei verden” aksjon på Lassa skole 23.mai 

Worldcup i skøyter 18.nov. 

Spilling på ordførerens julebord 24.nov  

Spilling på “God morgen, Eiganes” 8. des 

Julekonsert i Stokka kirke 18.desember 

Julaften i Stokka kirke 24.desember 

 

Økonomi 
Også dette året ønsker styret å trekke frem det faktum at det er oss foreldre som på ulike                  

måter har bidratt til å holde korpshjulene i gang. Alle som bidrar med deltakelse på               

øvingene, seminarer, turer, loppemarked og ikke minst tilsynsvakter gjør en viktig jobb            

for å sikre driften av korpset. 

  

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på 20.000, og det skal vi være fornøyd med. 

Vi budsjetterte med et nullresultat, men hadde satt av  

 

Sommerturen kostet 40.000,- mer enn budsjettert. Leie av skolen på Bryne kostet            

10.000,- mer enn budsjettert. Det ble også brukt mer på reparasjon og deler til              

instrumenter,  30000.- 

 

Det ble ikke solgt Hervik produkter som det var budsjettert med for 30.000,- 

  

Vi fikk inn mer tilskudd enn budsjettert med, det kom inn 157.000 mot budsjettet som               

var 124.000 

 

Fordelt som her: 

Fri fond  35.000 

Jubileums tilskudd  25.000 

Vo midler  5.240 

Refundert mva  22.000 

Instrumentfond 30.000 

Eiganes og Våland bydel 40.000 

  

Gave fra Eiganes skole og Eiganes Fau på 8000,- 

Honorarer i anledning 17 mai spilling 5.000,- 



Spille for ordføreren 7.500,- 

  

Grasrotandelen kom det inn 5.000,- 

Julelotteriet ble 7.000,- 

  

Loppemarked er en viktig inntektskilde og de to vi hadde bidro med netto 140.000,- 

Tilsynsvaktene er også en stor bidragsyter og utgjør 89.700, noe som er litt opp siden i                

fjor. Vi kjøpte instrumenter for 40000,- (Skarptromme, 2 Klarinett og 2 kornetter). 

Fikk 30.000 kr i tilskudd fra instrumentfondet. 

  

Tilskudd fra Eiganes og Våland Bydelsutvalg på 40.000. Dette er brukt på fane,             

medaljer, vester til 100 års jubileet. 

  

Den aller største delen av kostnadene våre er knytte til dirigent, instruksjon, plasser i              

kulturskolen og instruktører i forbindelse med seminarer. Beløpet er på over 350.000.            

Korpset dekker ca. 150.000 av dette, mens resten er dekket av medlemskontingenten.  

  

Eiganes i 100 

Annonse inntekter fra programbladet 60.500,00 

Utgifter i anledning 100 års fest 57.000,00 

Fri fond på 35.000,00 

Jubileums tilskudd på  25.000,00 

 

  

Ny logo og ny fane 
I forbindelse med 100-årsjubileet er det gjort en redesign og modernisering av logoen             

til Eiganes skolekorps.. Det var Morten Abrahamsen som sto for dette arbeidet, og han              

fikk reklamebyrået Fasett med. Det er vi veldig takknemlige for. Vi er svært fornøyde              

med oppussingen.  

Vi fikk også laget nye jakkemerker, jubileumsmedaljer og ny fane med den flotte logoen              

på. Fanen ble brukt første gang 17.mai. 

 

                  



 Sosiale medier  
Eiganes skolekorps har egen side på Facebook. Denne benyttes i dag som hjemmeside,             

med informasjon om korpset og ekstern profilering til omverdenen.  

  

Det er opprettet en intern gruppe i tillegg til denne siden – Eiganes Skolekorps,              

medlemmer og foresatte hvor alle arrangementer og informasjon om korpset, samt           

bilder og sosiale tiltak lettere kan deles. Dette er en lukket gruppe, og det oppfordres alle                

til å delta aktivt på denne siden og følge med her.  

https://www.facebook.com/groups/321553628231794/  

 
Lokaler  
Korpset benytter lokaler på Eiganes skole. Seniorkorps øver i aulaen og aspirant og             

juniorkorps i musikkrommet til den franske skolen. I tillegg benytter vi klasserom i             

“gamlebygget” til instrumentopplæring. 

 

Det er en viktig del av de sosiale samholdet i korpset at junior og seniorkorpset har                

mulighet til å treffes og å spille sammen uten alt for lang avstand mellom              

øvingsrommene.  

  

Styrets arbeid  
Styret har i 2017 bestått av 10 representanter. Styret har hatt styremøter hver måned,              

med unntak av sommerferien. I tillegg har styret arrangert og vært med på seminarer,              

loppemarkeder, spilleoppdrag og korpstur.  

  

Det er en omfattende jobb å være styremedlem i et skolekorps, og det henstilles alle               

foreldre å være aktivt med å bidra med vakter og ressurser på seminarer, loppemarkeder              

og som komitemedlemmer når prosjekter skal gjennomføres. Egne initiativer verdsettes          

også stort. Det letter arbeidet med drift av skolekorpset for våre barn.  

  

Styret  i jubileumsåret 2017:  

  

Ingrid Hyldmo Leder 

Annenita Schøyen Nestleder  

Andreas Tore Larsen Dugnad-/loppemarked-ansvarlig  

Knut Ove Elnes Materialforvalter  

https://www.facebook.com/groups/321553628231794/
https://www.facebook.com/groups/321553628231794/


Øyvind Asheim Seminaransvarlig 

Anne Lise Vandli Aspirant-junioransvarlig  

Ingrid Jordbræk Styremedlem  

Anne Buer  Sekretær  

Trine Tait  Kasserer  

Monica Hilbig Styremedlem 

 

 

Andre verv:  

 

Tilsynsvaktansvarlig Maria Beyer 

Uniformsansvarlig Anne Brit Riska 

Eiganes i 100  Espen Riska  

 Jan Torgersen  

 Solveig H Riska 

 Arne Hovda 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styret i Eiganes Skolekorps  

06. februar 2018  

 


