VELKOMMEN TIL GJERPEN SKOLEKORPS
Styre og verv:
Korpsassistent
- Være til stede og bistå med forberedelser
før og under treninger og på
arrangementer.
- Være en trygg voksen og hjelpe til med å
holde orden og ro.
- Føre oppmøteprotokoll.
- Sikre kommunikasjonsflyt mellom styret
og foresatte.
- Reiseleder på seminarer og turer.

Noteforvalter
- Har ansvaret for at det er orden i alle
korpsets noter. Logistikkansvar og
ajourhold av kartotek.

Materialforvalter
- Ansvaret for utstyr korpset bruker.
- Logistikk, reparasjoner, vedlikehold og
innkjøp av utstyr og instrumenter (i
samråd med styre og dirigent).

Uniformskomité
- Har ansvar for at medlemmene får de
uniforms-effektene de trenger.
- Fører oversikt over inn- og utlån.
- Sjekke uniformene ved oppstilling.

Prosjektansvarlig Drilliaden
- Leder prosjektet Drilliaden, med styret
som en prosjekteier.

Korpsrådet

Informasjon til nye medlemmer og deres foresatte

- Representanter for både AK, HK og
Drilltropper.
- Ansvar for underholdning på seminarer.
- Korpsrådet velger én representant fra HK
og en fra Drill til styret.

Kontaktpersoner

Styret – møter regelmessig
etter behov

Styreleder, Joachim Fjeldahl
leder@gjerpen-skolekorps.no
Driftsleder, Hege Børresen
info@gjerpen-skolekorps.no
Dirigent Hovedkorps (HK), Laila S. Andersen
480 48 463

Leder: lede korpset i samsvar med vedtak,
retningslinjer og gjeldende instrukser.

Dirigent Aspirantkorps (AK), Sandra van der Sandt
482 74 921

Driftsleder: har ansvaret for den daglige
driften.

Hovedtrener Drill, Camilla Eriksrød-Fjeldahl
950 31 676

Økonomiansvarlig: har ansvaret for orden i
økonomien ifm. inntektsbringende
arrangementer, søknader om støtte,
kontingentinnbetalinger, lønnsutbetalinger
etc.
Teknisk utvalg: sikre gjennomføring av ulike
arrangementer/tiltak, for eksempel rigging og
kjøring av utstyr, leie av lokaler m.m.

Årsmøtet
er korpsets øverste organ. Det avholdes i
februar/mars hvert år – for fjorårets driftsår.
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.

Kontaktpunkter
I Hula til Gjerpen Skolekorps møtes vi hver
mandag i øve-/treningstidene. Den befinner seg i
kjelleren på Gjerpen barneskole, inngangen ved
aulaen. Velkommen til alle!!
Gjerpen Skolekorps sin hjemmeside:
www.gjerpen-skolekorps.no
- Gjerpen Skolekorps
- Gjerpen Skolekorps INTERN INFO
- Gjerpen Drill. Info, kjøp og salg
All viktig informasjon går ut fra korpset via
epost. Likevel er det lurt å følge med på
Facebook-sidene for påminnelser og kjappe
beskjeder.

Gjerpen Skolekorps (GSK)
er et foreldredrevet korps.
Korpset ble stiftet i 1956, og
består i dag av Hovedkorps,
Aspirantkorps og
Drilltropper.
Gjerpen Skolekorps har
medlemmer mellom 7 og 20
år som mestrer musikk og
drillaktivitet sammen - og
alle er like verdifulle!
«Her samles folk på tvers av
kjønn og alder. I korpsene får
man vokse med oppgavene,
du arver ansvar, blir
tillitsvalgt og lærer
organisering. Alle får være
med og vi presterer i lag. Det
er en god skole.» Tidl.
president i NMF, Suzette
Paasche.
En bonus med korps er at
foreldre blir kjent med
hverandre. Mange gode og
lange vennskap er blitt
knyttet gjennom
engasjement og/eller
medlemskap i GSK opp
gjennom tidene.
Vi ønsker dere velkommen
til oss og lykke til!

VELKOMMEN TIL GJERPEN SKOLEKORPS

Ny musikkaspirant

Kontingent

Som ny aspirant i korpset får du utlevert instrument med en gang, og vi vil så raskt som
mulig få timer til deg på instrumentet ditt ved Skien Kulturskole. Noen ganger kan det ta
litt tid, og da forsøker vi å ordne med timer hos en instruktør på skolen (kveldstid – helst i
tilknytning til korpsøvelsene) i stedet. 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 17.00-19.00. 1.års
aspirantene øver fra 17.00-18.00, og 2.års aspiranter
fra 18.00-19.00. Dirigenten for aspirantkorpset (AK)
heter Sandra van der Sandt.
Det er vanlig at man er aspirant i 2 år – deretter går
man over i Hovedkorpset (HK).
Hovedkorpset (HK) har øvelsesdag på mandager fra
kl 17.00 til 19.00. Dirigenten for hovedkorpset heter
Laila Marlin Søviknes Andersen.

I GJERPEN
SKOLEKORPS ER
ALLE LIKE
VIKTIGE – VI HAR
INGEN
RESERVEBENK

Ny drillaspirant
Som ny aspirant i drillen får du utdelt en drillstav og starter med innlæring av grunnteknikk
sammen med andre på ditt nivå. Du vil også være sammen med drillere i de andre troppene.
I drillen settes troppene sammen for hver sesong fordelt på ulike kategorier og aldersklasser.
Nye drillere øver mandager i gymsalen på Gjerpen barneskole kl. 16.30-17.45.
Det er vanlig at man er aspirant i 2 år – overgang fra aspirant-tiden markeres med å gå fra
blå til rød uniform den tredje 17. mai (medlem i 3 år).
Hovedtreneren heter Camilla Eriksrød-Fjeldahl, med flere andre trenere.

Det koster kr. 1200,- i halvåret å være medlem i GSK
(altså kr. 2400,- pr. år). Giro for innbetaling sendes ut
en gang om våren og en gang om høsten. I tillegg
arrangerer vi to seminarer pr. år.

HVA ER INKLUDERT?
 Instruksjon ved Skien
Kulturskole samt samspill i
korpset en gang pr uke.
 Evt 1-2 drilltreninger i uka.
 Uniform, korpsgenser og tskjorte.
 NMF-sekk eller NMF-drillbag.
 Korpset dekker normalt 50 %
av kursavgifter.

Prisen for en seminarhelg ligger på omkring kr 300,-.
Det gis søskenmoderasjon (50 %) både på kontingent
og på seminaravgift.
Til orientering: Skien kommune har
tilskuddsordninger via kontingent-kassa som er mulig
å søke på ifm. den årlige kontingenten. Depositum
for uniform: kr 800,-. Dette får dere igjen når uniformen leveres hel og nyrenset tilbake.

Drilliaden
Hvert år i mai, siden 1980, har Gjerpen Skolekorps arrangert drillkonkurransen Drilliaden.
Drilliaden bringer inn den største delen av korpsets inntekt og alle foresatte forventes å
bidra denne helgen. Både korpsets medlemmer og foresatte sørger for at drillere fra hele
landet kan komme og overnatte, konkurrere og ha en flott opplevelse på en av Norges
flotteste drillkonkurranser!

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
OGSÅ EN FORSIKRINGSORDNING SOM DEKKER MEDLEMMER
OG UTSTYR.

