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Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer 

 

 



 
 
 

Som ny musikant eller driller 
i Gjerpen Skolekorps 

 
 

 

kan det være mange ting du og din familie lurer på. For å gjøre det 

litt lettere har vi samlet en god del informasjon her. Men det 

viktigste er at dere må huske på at dere er alltid velkommen til å ta 

kontakt, enten i Hula (se under) eller på telefon/e-post. 

 

 
Gjerpen Skolekorps (GSK) er et foreldredrevet korps. Korpset ble stiftet i 1956, 

og består i dag av Hovedkorps, Aspirantkorps og Drilltropper. Foreldrene 

ivaretar oppgavene som får hjulene til å gå rundt. Og ved å engasjere seg i 

skolekorpsdrift opplever man stor glede ved å bli kjent med mange barn og 

unge i et godt miljø. 

En bonus for foreldre er å bli kjent med andre foreldre i Gjerpen. Mange gode 

og lange vennskap er knyttet gjennom engasjement og/eller medlemskap i 

GSK opp gjennom tidene. 

I dette lille heftet vil dere finne informasjon om det som skjer i korpset. 
 

Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom det er noe du synes mangler her. 

Lykke til i korpset. Vi håper du og familien vil trives! 

Hilsen styret i GSK  

Kontaktpersoner 

 
HK Hovedkorps Dirigent Laila S. Andersen 480 48 463 

AK Aspirantkorps Dirigent Sandra van der Sandt 482 74 921 

Drill Drill Instruktør Camilla Eriksrød-Fjeldahl 950 31 676 

 

 

Hula – er GSKs lokale i kjelleren på Gjerpen Barneskole; inngang ved aulaen. Her har vi 

møterom og lager. HK øver i aulaen og AK øver i musikkrommet, og det er alltid noen voksne 

på plass i Hula når det er øvelse. Kom bare inn! Her kan dere få svar på spørsmål, en kopp 

kaffe og slå av en prat. 



 
 
 
 

ASPIRANT-TIDEN 

Ny aspirant - Som ny aspirant i korpset får du utlevert instrument og 

det første halvåret vil du få grunnopplæring på instrumentet ditt. 

Vi vil så raskt som mulig få timer til deg på instrumentet ditt på 

Skien Kulturskole. Noen ganger kan det ta litt tid, og da forsøker vi 

å ordne med enetimer hos en instruktør på skolen (kveldstid – 

helst i tilknytning til korpsøvelsene) i steden. Ofte kan dette være 

en av de eldste musikantene i Hovedkorpset. 

Samtidig begynner du som 1-års aspirant i Aspirantkorpset (AK). 
 

Aspirantene øver på mandager fra 17.30-19.00. 1-års aspirantene 

øver fra 17.30-18.15, og 2-års aspiranter fra 18.00-19.00. Det er 

altså felles musikklek i 15 minutter. Dirigenten for aspirantkorpset 

(AK) heter Sandra van der Sandt. 

Ny drillaspirant - Som ny aspirant i drillen begynner du sammen 

med noen andre og dere får egen instruktør og egen treningstid. 

Dette blir det opplyst om når du kommer. 

Det er vanlig at man er aspirant i 2 år – deretter går du over fra 

aspirantkorpset til hovedkorpset. I drillen blir det litt annerledes, 

for der er du antagelig allerede i den troppen du skal fortsette i! 

Hovedkorpset (HK) har øvelsesdag på mandager. Dirigenten for 

hovedkorpset heter Laila Marlin Søviknes Andersen. 

 

 
KONTINGENT 

 

Det koster kr 1200,- i halvåret å være medlem i GSK (altså 2400,- pr. år). Giro for 

innbetaling sendes ut 1 gang om våren og 1 gang om høsten. I tillegg arrangerer vi to 

seminarer pr. år. Prisen for en seminarhelg ligger på omkring 300,- kr. Det gis 

søskenmoderasjon (50%) både på kontingent og på seminaravgift. 

Depositum for uniform: 800,-. Dette får dere igjen når dere leverer hel og nyrenset uniform tilbake. 
 

Hva får du for pengene? 

Du får instruksjon med instruktør på Skien Kulturskole (eller på Gjerpen Barneskole) 1 gang pr. 

uke + samspill i korpset 1 gang pr. uke med dirigent. Drillen får instruksjon 1-2 ganger pr. uke i 

Gjerpenhallen (hovedsakelig). 

Du får utdelt (lån) uniform (unntatt sko), korpsgenser og T-skjorte. Videre får musikantene låne 

instrument, noteveske, notestativ, noter og annet utstyr du trenger. 

Musikanter får NMF-sekk og drillere får NMF-drillbag. 

Korpset dekker normalt 50 % av kursavgifter som Musikksommerskolen, drillkurs etc.. 



 
 
 
 

VIKTIG! 

Du får tilgang til et godt og oversiktlig miljø hvor store og små bygger 

en felles og trygg sosial plattform. Vi har ingen reservebenk i vårt miljø. 
 
 

Informasjonsflyt 

De fleste lapper og beskjeder fra korpset sendes ut via e-post. Vi prøver også å dele ut 

terminlister og informasjon i papir på øvelsene, men det er mer effektivt med e-post. Det er 

derfor viktig at dere registrerer e-postadresse – sendes til Driftslederen i korpset: 

Bente Skifjeld: bskifjel@online.no 
 

Informasjon blir også lagt ut på vår nettside: www.gjerpen-skolekorps.no 

Vi er også å finne på Facebook! Søk på Gjerpen Skolekorps og “like”







NORGES MUSIKKORPS FORBUND - NMF 

Gjerpen skolekorps er tilsluttet NMF. Dette er en interesseorganisasjon 

som ivaretar våre interesser I forhold til samfunn og myndigheter. Via 

NMF har vi også en forsikringsordning som dekker medlemmer og utstyr. Se 

også www.musikkorps.no 

mailto:bskifjel@online.no
http://www.gjerpen-skolekorps.no/
http://www.musikkorps.no/


 
 
 

 

Kort om styre og verv i Gjerpen skolekorps (GSK) 
 

ÅRSMØTET er korpsets øverste organ. Det avholdes i februar/mars hvert år – for fjoråret. Her 

har alle medlemmenes foreldre stemmerett og dermed innflytelse på driften av korpset. På 

årsmøtet velges representanter til verv i korpset. Vedtekter for korpset kan du få som eget 

hefte. Spør leder/driftsleder. 

Gjerpen Skolekorps er et foreldredrevet korps, og det vil si at det er en del oppgaver som 

foreldre gjør i den ”daglige driften” av korpset. Engasjerte voksne som bruker tid sammen med 

barn og unge og sammen med andre voksne danner kjernen i GSK. Selv om det til tider kan 

være fristende å ikke engasjere seg, kan vi skryte av et svært godt voksenmiljø, så det er ikke 

bare barna som utvikler sosiale nettverk i GSK. 

Oversikt over funksjoner der foreldre er viktige 

KORPSASSISTENTENE 

Viktige nøkkelpersoner som korpset er avhengig av. Det kreves 

ikke spesielle egenskaper av deg for å være korpsassistent. Det 

viktigste er at du liker å være sammen med barn, der det er 

aktivitet og at du har evne til å ta i et tak, til omsorg og til å være 

litt ”streng”! Og sist, men ikke minst – at du kan koke kaffe…

Korpsassistentene skal være tilstede når barna har aktiviteter i 

regi av GSK. Ettersom vi for det meste bruker Kulturskolens 

instruktører gjelder det bare ved fellesøvelser og –arrangementer. 

Det er 2 korpsassistenter i HK og 2 i AK og 3 i Drill. 

Korpsassistentene har ansvar for den praktiske delen av korpsets 

daglige drift. De hjelper medlemmene med å klargjøre lokalet for 

øvinger, hjelper til med å sette opp notestativer, stoler, låser opp, 

rydder og låser igjen etterpå. Korpsassistentene fører kontroll 

med fravær, og skal ellers bidra til at miljøet i korpset er trygt. 

Ved parader i gata går korpsassistentene i uniform med korpset, 

bakerst – for ev. å plukke opp ting som mistes underveis etc.! 

Korpsassistentene skal også hjelpe leder og driftsleder med å gi 

beskjeder og dele ut informasjon til medlemmene. 

Korpsassistentene er som regel reiseledere på seminarer og 

turer. 

Korpsassistentene har to representanter (én fra musikantene og 

én fra drillerne) i styret for å kvalitetssikre informasjonsflyten 

og kommunikasjonen i organisasjonen. 



 

 

 

 

NOTEFORVALTER 

Har ansvaret for at det er orden i alle korpsets noter. Logistikkansvar og 

ajourhold av kartotek. 

 

 

MATERIALFORVALTER 

Har ansvaret for utstyret korpset bruker. Logistikk, reparasjoner, vedlikehold og innkjøp av 

utstyr/ instrumenter (i samråd med styre og dirigent) inngår i materialforvalterens ansvar. 

 
 

UNIFORMSKOMITEEN 

Har ansvar for at medlemmene får de uniformseffektene de trenger. De fører oversikt over inn- 

og utlån. Ved oppstilling til parader (spesielt første gang i sesongen) skal én fra uniforms- 

komiteen være tilstede og sjekke uniformene ved oppstilling. De hjelper til slik at alt er på plass 

på medlemmene, og bidrar til at korpset kan vise seg fra sin beste side ute i gatene





KORPSRÅDET 

er medlemmenes organ. Der skal det sitte representanter for både AK, HK og Drilltropper. De 

kan ta ansvar for underholdning på seminarer og kan hjelpe oss voksne å finne på ting som kan 

være morsomt for medlemmene. Korpsrådet velger én representant til styret. 

 

 

OM STYRET 

Styremøter holdes regelmessig etter behov. Styret velges på 

årsmøtet. 

STYRETS LEDER - Administrativ leder for skolekorpset. Skal 

lede korpset i samsvar med vedtak, retningslinjer og gjeldende 

instrukser. 

DRIFTSLEDER – har ansvaret for den daglige driften av 

Gjerpen Skolekorps. 

ØKONOMIANSVARLIG – har ansvaret orden i økonomien i 

fbm. inntektsbringende arrangementer, søknader om støtte, 

kontingentinnbetalinger, lønnsutbetalinger etc. 

Økonomiansvarlig får hjelp av en regnskapsfører og ev. ett 

ekstra medlem (markedsføring) i sitt utvalg. 

TEKNISK UTVALG – dette er en gruppe som skal administrere felles arbeidsoppgaver og 

sikre gjennomføring av ulike arrangementer/tiltak, for eksempel rigging og kjøring av utstyr, leie 

av lokaler m.m. Materialforvalter, noteforvalter og uniformskomiteen hører til dette utvalget. 

PROSJEKTANSVARLIG DRILLIADEN 

Kjører prosjektet Drilliaden, med styret som en prosjekteier. 



 

 

 

 

 

Dette var litt om Gjerpen Skolekorps. Det er mye som 

skjer her, og vi håper at dere vil trives med å være med i korpset! 

Hjertelig velkommen skal dere være! 
 

 

 
Sommeren 2012 og 2014 var Gjerpen 

Skolekorps i Calella i Spania på 

korpstur. Der deltok vi i en 

korpsfestival hvor flere andre norske 

korps også deltok! På bildet til høyre 

er vi på et torg i gamlebyen i Calella 

sammen med andre korps. Vi har gått 

parade gjennom byens gater, og skal 

hilse på og få gave fra byens ordfører! 

Vi hadde også med gave fra Skien!

 

 
 
 

 
 

Til venstre: 
 

Kveldskonsert på en scene på 

stranden i Calella! Det var 

stemningsfullt! Vi hadde 

spesialuniformer – 

Sydenuniformer – på turen! Hvite 

T-skjorter og hvite capser. Det 

ville blitt veldig varmt med de 

mørkeblå uniformene vi går med i 

parader hjemme! 
 
 
 

 


