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KSK ser det som viktig at medlemmer og foresatte til enhver tid er litt oppdatert over hva som skjer 
derfor sender vi regelmessig ut Infoskriv. Infoskriv kan i tillegg lastes ned på vår hjemmeside. 
 
 

 
Viktige datoer: 
Mai 07.05  Støttebrevutdeling (Foresatte) 
 09.05  Frist for medlemsavtale til Kulturskolen 
 12.05  Ekstra marsjøvelse (Alle) 
 17. mai  Vi feirer 17. mai (Alle) 
 20.05  Loppehenting starter(Alle) 
 21.05  Foreldremøte (Junior, aspirant, rekrutt) 
Juni 18.06  Sommerkonsert Konnerudsenteret (Alle) 
 23.06-28.06  Sommertur til Tyskland (Alle) 
Juni –August    Sommerkurs i regi av NMF 
August 13.08  Første øvelse etter ferien (Hovedkorps) 
 19.08  Spilling 1. skoledag (Hovedkorps) 
 20.08  Første øvelse etter ferien (Aspirant/junior) 
 20.08  Møte om loppemarkedet (Alle) 
 23.-25.08  Loppemarked – separat info kommer (Alle) 
 30.08  KSK ”Kick-off” (Alle) 
September 07.09  Stevne på Tusenfryd (aspirant/junior+1års hk) 
Oktober 19-20.10  GUMBO seminar, Kulturskolen (Alle) 
 25-27.10  Seminar på Tyrifjord (Alle) 
November 09.11  Høstkonsert KSK (Alle) 
Desember 14.12  Julekonsert (Alle) 
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Fra styreleder 
 
Våren er svært godt i gang, påsken er akkurat over, og 2019 har allerede budt på flere fine 
korpsopplevelser. Et vinterseminar med forberedelser til årets distriktsmesterskap for hovedkorpset, 
etterfulgt av andre utgave av Ta-ake-sjansen i Gåserudbakken for alle medlemmer, ble opptakten til 
årets program. Det var godt oppmøte, og en veldig hyggelig ettermiddag der også dirigentene var 
representert! Premier vanket i diverse kategorier, der juryens avgjørelser var basert på sveitsiske 
presisjonsurverk og konsultasjon med et bredt utvalg eksperter innen aking og utstyr…  
 
Litt senere hadde vi vårsemesterets tradisjonelle huskonsert, som har hatt pause et par år til fordel for 
andre typer arrangement. Alle korpsavdelinger, mange solister, og til og med et internt ensemble, 
fikk vist seg frem med musikk det arbeides med for tiden. Spesielt aspirant- og juniorkorpsets innsats 
denne kvelden gjør at vi kan se lyst på fremtiden! Utdeling av hele 11 hederstegn til mangeårige 
medlemmer ble også gjennomført da, og er virkelig en svært hyggelig plikt for oss i styret. At våre 
medlemmer føler musikalsk mestring og dermed trives og har det morsomt i KSK er vårt hovedmål, 
og at mange blir lenge viser trolig at vi får dette til i noen grad. 
24. mars deltok hovedkorpset i Distriktmesterskap for skolekorps i Asker. Korpset var påmeldt i 2. 
divisjon og plasserte seg på en 7 plass.  
 
Akkurat nå er vi inne i en intensiv rekrutteringsperiode. Det har blitt avholdt konserter på de 3 
aktuelle barneskolene, vi har hatt 2 tirsdager med prøving av instrumenter og infomøter, og nå etter 
påske, utdeling av instrumenter. Samtidig ble det gjennomført et stort prøveprosjekt med 8 ukers 
opplæring på KSK’s pocket-trompeter av alle på 3. trinn på Konnerud skole med ekstern instruktør. 
Rekrutter blant disse ble tatt imot 2. mai, når prosjektet ble avsluttet. Alle rekruttene skal nå gjennom 
noen uker med individuell opplæring og fellesøvelser før vi håper å se dem på sommerkonserten og 
videre utover høsten.  
 
På 17. mai gjør vi som vanlig og spiller ved flaggheis på Konnerud bo- og servicesenter, og ellers går 
denne dagen slik den gjorde i fjor for oss i KSK. Sommerkonserten på Konnerud senter begynner nå 
å bli en tradisjon som både vi og Konnerud Musikkorps ønsker å fortsette, så her er det bare å se frem 
til 18.06. – vi satser på fint vær også i år! 
 
Årets korpstur er lagt til Weissenhäuser Strand i Tyskland. Vi har god deltagelse og regner med en 
hyggelig tur dit. Det er lagt opp til flere spilleoppdrag og mye hyggelig samvær ellers. 
 
Vårloppemarkedet ble i år lagt om til et todagers utsalg igjen, og gav et godt tilskudd til årets 
inntekter. Plasseringen i tid (før påske) gav litt færre lopper, men to salgsdager gav høyere 
omsetning, og dermed i sum et bedre resultat. Høstens loppemarked blir også i år uke 34 (dessverre), 
og mer informasjon kommer som egen e-post. Takk for innsatsen så langt! 
 
Vi håper at alle som trenger hjelp eller synes noe virker dårlig 
sier fra til oss i styret. De som synes ting virker og at 
medlemmene trives og har det gøy sier det til alle andre! 
 
God korps-vår! 
Jan Ingeberg 
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NB! Dersom musikanten ikke kan stille på en øvelse må dette meldes fra om i god tid. Kan ikke 
musikanten stille på et oppdrag må dette meldes til sin korpsleder snarest. 
 

 
 

Musikkrepertoar sesongen 2019 
 
Våren er tiden for marsjer, og også i år brukes øvelsene fram til 17. mai til å øve inn et 
marsjrepertoar. Årets marsjprogram for hovedkorpset byr på noen nye marsjer og noen gamle 
kjenninger: «The Red Rock March», «Copacabana», «Gammel jegermarsj», «Dixieland Strut», 
«Holmenkollmarsj», «King size», «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Defilérmarsj». Aspirant- og 
juniorkorpset øver også inn to marsjer i disse dager som de skal framføre 17. mai. Øvelsene fram mot 
17. mai vil også brukes til marsjtrening.   
  
På sommerkonserten tirsdag 18. juni vil repertoaret plukkes fra det korpsene har spilt det siste året. 
Kanskje blir det også tid til å øve inn noe nytt? Hovedkorpset planlegger også i år å spille et nummer 
felles med Konnerud Musikkorps, som konserten holdes sammen med.  
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Eldste gruppe spiller en egen avdeling på denne konserten. De har bygget opp et repertoar gjennom 
det siste halvåret som det skal bli spennende å høre. Dette blir også første gangen vi får høre årets 
nye rekrutter!  
  
På tysklandsturen i juni vil det stort sett stå marsjer på programmet. Det arbeides med å få til et 
fellesnummer med et svensk korps vi skal marsjere/ha konsert sammen med der. Det hadde vært 
morsomt å få til!  
  
Til høsten blir det igjen konsert i Drammens Teater. Temaet for denne konserten er ikke bestemt, så 
gode innspill mottas med takk. Som sist er det viktig at korpsmedlemmene selv er med i 
planleggingsprosessen av høstkonserten.  
 

Utdeling av støttebrev 07.05 
Også i år vil vi appellere til Konneruds befolkning om støtte til korpset. De siste årene har støttebrev 
med innbetalingsgiro blitt delt ut i nær sagt alle postkasser på Konnerud. Responsen har vært veldig 
bra, og vi har fått inn mye penger. I år vil støttebrevutdelingen skje tirsdag 7. mai. Også i år vil vi 
samtidig dele ut info om henting av lopper til høstens loppemarked. Gatene deles inn i roder, og vi er 
avhengig av at samtlige foreldre stiller opp denne kvelden. Hvis vi alle blir med og drar lasset er ikke 
dette noen stor jobb.  
Frammøte på Konnerud skole kl. 18:00. Vi avslutter kvelden med vafler, kaffe og saft på skolen. 
 

Avtale for neste skoleår 
Mai er tid for å skrive ny medlemskapsavtale i korpset for skoleåret 2019/20. Avtaleskjemaer er 
vedlagt dette skrivet (på e-mail). Skriv under og lever et til styret og ev. et til deg selv, eller scan den 
utfylte avtalen og send til admin@konnerud-skolekorps.no. 

Det er viktig at vi får inn underskrevne avtaler innen fristen, torsdag 9. mai. 
 

Marsjseminar-øvelse frem mot 17.05 
Det er satt av 3 tirsdager, (30. april, 7. mai og 14. mai), frem mot 17.mai, hvor junior/aspirantkorpset 
trener på marsjering fra kl 17.45-18.45 og hovedkorpset trener fra 19.00-20.00. I tillegg vil det bli 
ordinær øving på skolen. Utover dette vil det være et eget marsj-seminar søndag 12/5 på Konnerud 
skole fra kl. 11.00 - 15.00. Husk at vi er ute så kle dere etter været! 20.00. I tillegg vil det bli ordinær 
øving på skolen. Utover dette vil det være et eget marsj-seminar søndag 12.mai på Konnerud skole. 
Hovedkorpset marsjerer kl 11-15 og junior/aspirant marsjerer kl. 11-13. Husk at vi er ute så kle dere 
etter været. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@konnerud-skolekorps.no
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Program 17. mai 
Programmet for 17 mai blir samme rekkefølge som i 2018. Vestbygda og vi har ønsket et enklere og 
tidligere program på dagen. Det fortsetter vi med😊😊 Dagen avsluttes senest ca. kl. 15.45 for alle. 
 

07:15 Fremmøte på Øvre torg på Konnerud-senteret. Hovedkorps. 

07:25 Oppstilling/innretting. 

07:30 Avmarsj tog m/speidere og Konnerud Musikkorps (KMK) til Konnerud bo og servicesenter via 
Konnerud kirke 

08:00 Flaggheising Konnerud bo- og servicesenter 

- Marsj KMK 
- Marsj hovedkorpset 
- Fanfare v/KMK 
- Ja, vi elsker dette landet (128), 3 vers 

 (hovedkorpset spiller sammen med Konnerud musikkorps) 
- Norge i rødt, hvitt og blått – oppslag v/KMK 

 Frokost på Konnerud bo- og servicesenter for hovedkorps 

09:00 Avreise med buss til Marienlyst. 
09:20 Innmarsj til stadion for alle korps. Oppmøte for aspirant og juniorkorps 

10:00 Avmarsj barnetoget fra Marienlyst 

Etter barnetoget må alle foreldre hente barna i parken. En voksen vil vente til alle er 
hentet, men prøv å være der så raskt som mulig. 

13:45   Frammøte ved Vestbygda skole. Hovedkorps.  
14:00 Spilling på Vestbygda skole i skolegården, ca 15 min 

14:45 Frammøte på Konnerud skole. Aspiranter, juniorer og hovedkorps. 

15:00 Avmarsj 17. mai-tog. 

Aspiranter og juniorer marsjerer sammen og går først i toget, hovedkorpset går midt i toget. 

 Etter toget spiller hovedkorpset ”Ja vi elsker” og 1-2 marsjer. 

15.45 Ferdig for dagen. Is og brus for dem som ønsker det. 
 

Uniformen 
HOVEDKORPS/JUNIORKORPS 

- Uniform med stjerner påsydd på skulderklaffene (se listen under for riktig antall) 
- Hvit skjorte 
- Lue 
- Svarte strømper og sko 
- Rødt slips 
- Hvite vanter 
- Evt. hvit hårstrikk 
- Korpsregnfrakk 
- Regntrekk til klarinett/fløyte 
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ASPIRANTER 
• Blå genser 
• Grå bukse 
• Svarte strømper og sko 
• Hvit skjorte, piquet eller pologenser 
• Hvite vanter 
• Korpsregnfrakk 
• Regntrekk til klarinett/fløyte. 

Punktene merket med blått er ting dere selv må skaffe. De andre sakene holder korpset. Regnfrakker 
(klar farge), korpsskjorter og vanter kan kjøpes hos Skogholt ved Syretårnet. Hvite bomullsvanter kan 
også kjøpes på apotek, nokså lik pris Skogholt og apotek (ca 30,- pr par).  Vi har noen få regnfrakker 
til utlån etter tidligere medlemmer, flest mellomstore størrelser. 

Har dere spørsmål til noe rundt uniformen, ta kontakt med Anne Straand (annestr-69@hotmail.com, 
928 49 089) eller Cathrine Austad (cathrine@austad.us, 413 26 948). 

 
STJERNER 2019 

  
HOVEDKORPS      

Navn 
Antall 

stjerner Navn 

Antall 
stjern

er Navn 
Antall 

stjerner 

Andersen, Daniel Krosby 6 Høy, Victoria 4 Mossblad, Noel 9 
Andersen, Amalie Rosvold 9 Holm, Nora Emilie 5 Nilssen, Marte 10 
Andersen, David Rosvold 11 Hovda, Sigurd 5 Nilssen, Simen 7 
Andersen, Synne Rosvold 4 Ingeberg, Even Andreas 10 Sakhniuk, Alex 2 

Austad Persson, Nora 7 Land, Pia 7 
Skårberg, Isak Joi 
Hardarson 5 

Claussen, Ingrid Myrvang 10 Lislott, Sander 6 
Sæterstøen, Ingeborg 
Eriksen 4 

Hedemark, Sunniva Hoftun 8 Marthinussen, Emma V. 7 Wenus, Solea 6 
Heilien, Iben Filippa 4 Moengen, Petter 7 Winther, Cecilie 3 
Hegli, Håkon Gifstad 5 Mossblad, Elias 12   

JUNIORER      

Navn 
Antall  

stjerner Navn 
Antall  

Stjerner Navn 
Antall 

Stjerner 

Andresen, Lucas Sötje 2 
Holm, Loke Andrè 
Lundgård 2 Staskiewicz, Emma 2 

Andresen, Amelia Sötje 2 Johansen, Jenny Holst 3 Stjernen, Isabelle 2 
Enger, Linea Marie 2 Kjelle, Daniel 3 Telum, Emma 3 
Evensen, Leah M. 2 Lislott, Linnea 3 Terentjevas, Eryk 2 
Evensen, Rakel E. 2 Sletten, June Hole 2   

Aspirantene skal ikke ha stjerner på korpsgenseren. 
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Foreldremøte aspirant- og juniorkorps og 
rekrutter 21.05 
Det planlegges et kortere foreldremøte 21.05. Klokkeslett etc. kommer på mail. Her kommer vi med 
litt informasjon frem mot sommeren og til høsten. Vi skal vi ta opp ting vi foreldre ønsker - innspill, 
tanker og tilbakemeldinger. 

Støtt korpset når du tipper 
Visste du at du kan støtte korpset når du tipper hos Norsk Tipping? Hos Norsk Tipping kan du øremerke 
5% av innsatsen til Konnerud skolekorps. De kaller det ”Grasrotandelen”. Dette koster deg ikke noe 
ekstra. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere korpset som din grasrotmottager neste gang du 
tipper. Si fra til kommisjonæren at du ønsker Konnerud skolekorps som din grasrotmottager, eller enda 
enklere: vis dem strekkoden under.  
 
 

  Organisasjonsnummer:  
  985001715 

 

 
 
 
 
 

E-postadresser 
Styret: styret@konnerud-skolekorps.no 
Dugnad: dugnad@konnerud-skolekorps.no  (Jan Ingeberg) 
Instruksjon: instruksjon@konnerud-skolekorps.no  (Wenche Nilssen) 
Styreleder: leder@konnerud-skolekorps.no  (Jan Ingeberg) 
Administrativ leder: admin@konnerud-skolekorps.no  (Ola Mossblad) 
Korpsleder hovedkorps: korpsleder@konnerud-skolekorps.no  (Lasse Land) 
Korpsleder junior: junior-leder@konnerud-skolekorps.no  (Sonja Sötje-Andresen) 
Korpsleder aspirant: aspirant-leder@konnerud-skolekorps.no  (Lillian Myrvang Claussen) 
Materialforvalter: materialforvalter@konnerud-skolekorps.no  (Cathrine Austad) 
Musikkoordinator musikkoordinator@konnerud-skolekorps.no (Karin Gifstad) 
Loppekomiteen:  loppekomite@konnerud-skolekorps.no 
 
En elektronisk utgave (PDF) av dette skrivet kan lastes ned fra:  
www.konnerud-skolekorps.no 

 
Med ønsker om en 

fin vår! 
 

Styret i Konnerud skolekorps 

mailto:styret@konnerud-skolekorps.no
mailto:dugnad@konnerud-skolekorps.no
mailto:instruksjon@konnerud-skolekorps.no
mailto:leder@konnerud-skolekorps.no
mailto:admin@konnerud-skolekorps.no
mailto:korpsleder@konnerud-skolekorps.no
mailto:junior-leder@konnerud-skolekorps.no
mailto:aspirant-leder@konnerud-skolekorps.no
mailto:materialforvalter@konnerud-skolekorps.no
mailto:musikkoordinator@konnerud-skolekorps.no
mailto:loppekomite@konnerud-skolekorps.no
http://www.konnerud-skolekorps.no/
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