
 

Årsberetning for 2018 

  

 

 

 

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

gang for det 101. korpsåret. Det har vært et innholdsrikt og kjekt år. Høydepunktene              

har vært Sommertur til Sørlandsfestivalen og deltagelse på Kulturskolens         

juleforestilling, samt show med musikk fra filmen LaLa-land på Stavanger Open. 

 

Medlemstallet har gått ned fra 63 fra slutten av 2017 til 61 ved årsslutt 2018. Av disse er                  

18 nye aspiranter våren 2018.  

 

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. Vikar for Ingrid i juniorkorpset har deler av året vært Kristin             

Sandvik og Morten Hamra. Per har vikariert i hennes stilling som aspirantdirigent. 

  

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 2018 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 21 nye aspiranter.  

 

 

Medlemstall  

Ved utgangen av korpsåret 2018 talte korpset 61 medlemmer, med følgende fordeling:  

  

Senior: 25  

Junior: 18  

Aspiranter: 18 

 

 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 2018:  

  

Konfirmasjonsnål:  

Tore Vandli Fosså 

Martin Elnes 

Vilde Riska Hinderaker 

 

5-årsmedaljer: 

Lya Thomas 

Egil Thorsen Norheim 

Håkon Halvorsen 

Håkon Jordbræk 

 

10-årsmedaljer:  

Ingen 

 

Skjold for å gå av ved aldersgrense: 

Ingen 

  

  

 
Showgruppe 
Høsten 2018 opprettet vi en showgruppe satt sammen av representanter for de            

forskjellige instrumentgruppene i korpset. Tanken er at denne gruppen skal kunne stille            

opp på mindre spillejobber på kort varsel. 

 

Showgruppen hadde to opptredener i 2018, de spilte på ordførerens julebord i            

november samt en overraskelseskonsert for korpsets tidligere dirigent gjennom mange          

år, Bjarne Roar Birkeland, i Stavanger konserthus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarvirksomhet  
I løpet av 2018 har vi avholdt tre seminar for junior- og seniorkorps og et               

aspirantseminar.  

 

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. 

 

  

Seminar før Rogalandsmesterskapet (RM)  

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

programmet til Rogalandsmesterskapet. Lørdag leide vi inn instruktører til         

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.  

 

  

 

Oppstartseminar for aspiranter  

Som vanlig ble det arrangerte vi et oppstartsseminar for aspirantene våren 2018 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.  

  

Oppstartsseminar senior/junior 

Rett etter sommerferien arrangerte vi oppstartseminar for junior og senior på Eiganes            

skole. Juniorene møtte kun søndag, mens de seniorene som var over 12 år deltok også               

på lørdag. Da deltok de på NMF’s “Instrumentaldag” som Eiganes skolekorps denne            

gang var vertskap for. Alle korpsmusikanter i Rogaland var invitert. Ca. 70 deltager             

møtte opp til samspill i sine instrumentgrupper. Dagen ble avsluttet med konsert i             

hagen til  Domkirkens sykehjem til glede for beboere og andre tilhørere.  

 

 



Seminar før Stavanger Open 
 

I november leide vi  Oltedal skule etter å ha kommet til at Bryne etter hvert blir for dyre. 

Skolen fungerte godt for formålet, men litt langt å kjøre. Vi øvde på show med juniorene                

og fikk programmet til å sitte etter hvert.  

 

 

 

Konkurranser  
I 2018 deltok vi i to konkurranser. 

 

  
Rogalandsmesterskapet - RM  

Vi oppnådde vi igjen en fin plassering i Rogalandsmesterskapet i 2018. Vi kom på              

4.plass med  88 poeng i andre divisjon. 

 

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

Fredrik F. James på Valthorn hjem seieren i yngste klasse. 

 

I tillegg ble det flotte plasseringer for klarinett-ensemblene våre.  

 

Juniorkorpset ble av dommerne beskrevet som «Et rocka korps med solid           

gjennomføring » 

 

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/


Stavanger Open 
 I 2018 deltok vi igjen på Stavanger Open etter et års opphold pga. Jubileumskonserten. 

 

Vi spilte musikk fra filmen La La Land, og juniorene deltok med spilling og flott show                

med dansing og det hele.  

 

 

 
  

Gratulerer til Eiganes med 4.plass og 91 poeng i Stavanger open           

2018🎺🎷🏆 
3.plass på underholdning🏆 Hurra for Eiganes🎉 
 
 
 

 

 

 

Kulturskolens juleforestilling - Huldas hevn 
 

 

 

I desember 2018 deltok korpset på      

kulturskolens årlige juleforestilling,   

denne gang avholdt i Zetlitz-salen i      

Stavanger konserthus. 

 

Det ble hektiske dager med mye      

jobbing rett etter Stavanger Open,     

men det var spennende å jobbe      

sammen med andre grupper fra     

kulturskolen i en proff oppsetning.   

 



 

 

  

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 også i år                

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

  

Selve 17. mai startet vi med marsj fra        

Nedre Stokka v. Anne Grimdalens vei      

til Eiganes skole hvor store og små fikk        

servert deilig frokost, før det var      

avmarsj til byen og tradisjonell spilling      

i 17. mai toget klokken 10 – i år gikk          

barnetoget til Storhaug. Vi tok buss      

tilbake til Eiganes der vi fortsatte med       

taler og spilling i skolegården. Etter      

det var det fri, da vi ikke gikk i         

folktoget i år. 

 

Takk til foreldre som stiller opp på 17.        

mai som fanebærere og baktropp.  

  

 



 

Sommertur til Sørlandets Musikkfestival 

Årets sommertur for senior- og junior og       

aspirantkorpset gikk til det blide Sørland,      

nærmere bestemt til Kristiansand. 

Vi reiste med buss fredag ettermiddag, og vi        

bodde på Scandic Hotell Sørlandet , der var det         

basseng og deilig frokost. Da vi ankom hotellet        

badet vi og så spiste medbrakte pizzasnurrer. Vi        

la også inn en liten marsjøvelse på kvelden.  

Lørdag morgen kjørte bussen oss til sentrum       

der det var oppmarsj med alle korpsene på        

festivalen. Vi ble bedømt på oppmarsjen og fikk        

en flott 2. Plass. Etterpå feiret vi med        

hamburgere og bytur. Ettermiddag ble tilbragt i       

Dyreparken og badeland. 

Lørdag kveld var vi på middag og fest i         

Badeland i Dyreparken. 

Søndag formiddag spilte vi konsert i Dyreparken. Etterpå koste vi oss lenge i parken.              

Turen ble avsluttet på Peppes Pizza før bussen tok oss trygt hjem.  

  

Andre arrangementer 
 

Av andre spilleoppdrag i 2018 kan vi nevne; 

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

“Hei verden” aksjon på Lassa skole i mai 

Korpsfest 16.juni. Konsert på Arneageren. 

Spilling på ordførerens julebord 24.nov  

Julekonsert i Stokka kirke 17.desember 

Julaften i Stokka kirke 24.desember  

 



 

Økonomi 
Korpset har en sunn økonomi og vi kan regnskapet for 2018 viser et godt overskudd. 

 

 

Dugnader  
 

I 2018 hadde vi to loppemarkeder. De ble arrangert på Eiganes skole i april og oktober.                

Vi i hadde svært god omsetning på begge. Og satte ny rekord med 95 000 på                

vårloppemarkedet og 130000 inn på en dag i oktober. Vi har gått fra å ha åpent lørdag                 

og søndag til kun å ha åpent på lørdagen. Dette ser ikke ut til å virke negativt inn på                   

omsetningen.  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. Hun takker nå av og blir               

erstattet etter årsmøtet av Hege Anda Helle som ansvarlig. 

  

 Sosiale medier  
 
Korpset har tatt i bruk appen Spond for å kommunisere med medlemmene. Dette             

fungerer veldig fint og gjør det oversiktlig å holde orden på deltagelse. Vi ønsker etter               

hvert også å ta dette mer i bruk med tanke på foreldrekomiteene.  

 
 

 
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 2018 bestått av 7 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 2018:  

  

Ingrid Hyldmo Leder 

Annenita Schøyen Nestleder  

Knut Ove Elnes Materialforvalter  

Anne Lise Vandli Korpskontakt 

Anders Bjordal (steppet inn for Brit      

Hana) 

Juniorkontakt 

Anne Buer  Sekretær  

Hege Anda Helle  Kasserer  

 

Andre verv:  

 

Tilsynsvaktansvarlig Maria Beyer 

Uniformsansvarlig Anne Brit Riska 

Loppeansvarlig Andreas Tore Larsen 

Seminaransvarlig Therese Svendsen 

  

Styret i Eiganes Skolekorps  

08. mars 2018  

 


