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Informasjon til nye familier i Randesund Skolemusikk  
 
 
Velkommen som ny familie i korpset vårt.  
 
Musikkorps er Spilleglede, Fellesskap og Mangfold – vi håper både musikant og foreldre får en 
flott tid i korpset. 
 
Når man er ny, kan det være mye og mangt som er nytt og ukjent, vi har derfor satt sammen en 
del punkter med informasjon som vi håper bidrar til at dere raskest mulig føler dere hjemme i 
korpset. 
 
Det kan godt være at vi ikke har fått med oss alt, det ville nok være å gape for høyt å forsøke å få 
til en fullstendig beskrivelse av alt som skjer. 
Vi håper likevel punktene under gir svar på en god del, og så håper vi at dere tar kontakt når det 
er noe dere lurer på! 
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1. Randesund Skolemusikk – hvem og hva er vi? 
Randesund Skolemusikk har vært en del av Randesunds nærmiljø siden 1964. Fra stiftelsen til i 
dag har korpset vært en viktig del av bydelens barne‐ og ungdomstilbud.  Barn og ungdom fra 8 
år og oppover lærer å mestre et instrument, jobbe i samhandling med mange andre, sosialiserer 
seg i nærmiljøet. 
 
For foresatte handler det om å bli godt kjent i nærmiljøet, med naboens barn og med disses 
foreldre, og kanskje det viktigste – det er et miljø der vi som voksne tar del i barnas oppvekst og 
kan gi ungene en positiv opplevelse og positive holdninger. 
 
Randesund Skolemusikk har både kvalitative og kvantitative målsettinger. Vi jobber med en 
klar strategi om å øke antall musikanter, og har lykkes bra med vårt rekrutteringsarbeid. 
 
RSM har en visjon om å gi musikantene spilleglede og fellesskap, mestring og samhold. Og da 
må vi også våge å vise oss fram. 
 
Våre 
verdier: 
 
Raushet og Respekt ‐ handler om hvordan vi møter hverandre og oppfører oss mot hverandre, 
barn mot barn, voksen mot barn, barn mot voksen og voksne mot voksne. 
 
Spilleglede og Samhold – handler om at vi alltid jobber på barnas premisser for glede og 
samhold – ved at vi roser, berømmer, motiverer og inkluderer. Ingen sitter på benken i RSM. 
 
Motivasjon og Mestring – handler om at ambisjoner og mål skal være kjent og forstått av alle og 
skal lede mot tydelige milepæler. 
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2. Organiseringen av korpset 
Randesund Skolemusikk drives på frivillig basis. Det betyr at det er musikantene selv og 
deres foresatte som sørger for at korpset drives mot de målene som settes og vedtas. 
 
ÅRSMØTET er RSM’s høyeste organ. Det betyr at alle foresatte samt alle musikanter over 12 år 
har anledning til å møte og har stemmerett. Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år (i løpet av 
februar/mars) 
 
Under årsmøtet behandles: Styrets årsberetning, regnskaper, budsjetter, vedtektsendringer, valg 
til styret, handlingsplaner og ellers annet som har krav på å bli behandlet under årsmøtet. 
Vedtektene til korpset danner basis for hva som behandles under årsmøtet. 
 

STYRET i RSM er den daglige ledelsen av korpset. Det betyr at styrets medlemmer tar 
beslutninger i henhold til de vedtak som er gjort på årsmøtet. Styrets oppgave er å sørge for at 
handlingsplanen blir fulgt, at korpset drives innenfor budsjett og at korpset når de musikalske 
ambisjoner som ligger til grunn i handlingsplan. Styret har også ansvar for tilsetting og 
oppsigelser av dirigenter, instruktører etc. Styret har ansvar for at korpset drives etter de 
retningslinjene som er vedtatt på årsmøtet og de retningslinjer som Norges Musikkorps Forbund 
har vedtatt. 
 
I styret har vi ulike oppgaver: 
 
Leder er ansvarlig for å lede styrets arbeid, koordinere innsatser og holde tempo i de sakene 
som er til vurdering. Leder har også – etter fullmakt – anledning til å fatte beslutninger 
utenfor styrets møter. Leder er kontakt mot NMF (Norges Musikkorps Forbund). 
 
Økonomiansvarlig  skal følge opp at korpset drives innenfor budsjettrammene, at korpset har 
midler til å betale sine forpliktelser på forfall og overvåke regnskap og prosjekter slik at korpset 
har en sunn økonomi og disponerer sine midler i forhold til handlingsplan og langsiktig strategi. 
Bistår leder og andre styremedlemmer i ulike oppgaver.  Han vil være vikar for leder når denne 
ikke er til stede.   
 
Sekretær  er ansvarlig for all korrespondanse, alle møtereferater og all oppdatering av 
medlemsregister/foresatteregister. Sekretær er også ansvarlig for at alle i styret og alle 
instruktører har levert politiattest. Dokumentarkivet er sekretærens ansvar. 
 
Leder musikkomiteen  er ansvarlig for at de musikalske målene for korpset blir oppnådd gjennom 
samarbeid med dirigentene, instruktørene og musikantene. Vedkommende er også ansvarlig for 
å utfordre styret og korpsene på samarbeidsprosjekter og konkurranser for å nå musikalske mål. I 
samarbeid med instruktører, dirigent og ungdomsstyret jobber også musikkansvarlig med 
repertoar og øvingstider. Vedkommende spiller også inn til styret krav til besetning, 
instrumentering etc. 
 



Informasjon fra Randesund Skolemusikk 

Informasjon til nye familier Info, 20.01.2014 

Styret 

5 
 

Instrument og rekvisita ansvarlig  er ansvarlig for alle instrumenter, uniformer og utstyr. Han har 
flere foreldre i tillegg til seg selv som jobber med dette. Alle instrumenter, uniformer og utstyr 
registreres i vårt arkiv og holdes à jour til enhver tid. Vedkommende er også ansvarlig for 
reparasjoner og vedlikeholdsprogram på alle instrumenter. Videre supplering av utstyr, uniformer 
og rekvisita. 
 
Vertansvarlig  har ansvar for at vaktplaner for foreldrevakter under øvelser er på plass og blir fulgt 
opp,  sender ut spørreundersøkelser og lager oversikt over hva som trengs og gjøres under 
vaktene. 
 
Korpsleder HK (prøveordning 2014)  er HK dirigentens «høyre hånd» og har hovedansvar for å følge opp HK, 
herunder kontakt med foreldre, håndtering av frammøte, oppfølging av det sosiale, i tillegg til en del praktiske 
ting knyttet til øvelser og arrangementer hvor HK deltar. Korpsleder er også «fadder» for Ungdomsstyret. Etter 
en prøveperiode vil det bli vurdert om det også skal opprettes tilsvarende verv for AK/JK, da som erstatning for 
miljøansvarlig. 
 
Miljøansvarlig   er bindeledd mellom vertene, musikantene, foreldrene og styret. Miljøansvarlig har 
også som oppgave å se etter at musikantene har det bra, og at hver øvelse drives i henhold til våre 
verdier og vår uttalte målsetting (ikke musikalske mål). Miljøansvarlig er kontakt mellom den 
enkelte musikant/foresatt og korpset.  
 
Arrangementsansvarlig  har ansvar for den praktiske delen av alle arrangementer, både 
planlegging og gjennomføring. Arrangementsansvarlig har 3‐4 personer knyttet til sin gruppe, 
som har ansvar for bl.a. dugnader, transport, booking av busser, overnatting, mat etc når korpset 
er på tur eller har andre arrangementer. Vedkommende har også ansvar for at det er tilstrekkelig 
voksne med på turer og overnattingsopplegg. 
 
Vara/Webansvarlig  har ansvar for vår webside og facebookside . Bistår ellers styret der det trengs. 
 
Dirigenter – (pt Hilde Garby (aspiranter), Sofie E. Ringen (juniorer) og Trym Dalene (hovedkorps)) har 
ansvar for planlegging og gjennomføring av musikalske øvelser, opptredener og konserter. 
 
Ungdomsstyrerepresentant  sitter i styret som representanter for musikantene. Det er 
ungdomsstyret som velger hvem som skal sitte i styret. Ungdomsstyret velges av musikantene i 
hovedkorpset. Ungdomsstyret skal fremme og jobbe med saker som er viktig for trivsel og kvalitet 
for hver enkelt musikant og for hvert av korpsene.(HK, Junior 1 og 2, aspiranter). 
Ungdomsstyret sørger selv for å finansiere egne aktiviteter, men har i tillegg en egen post i korpsets 
budsjett som de disponerer.  
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3. Sørlandets Musikkfestival 
 
Randesund Skolemusikk driver  Sørlandets Musikkfestival. Dette er en festival for skolekorps som 
arrangerers tett opp til St. Hans – en helg i juni – hvert annet år (partallsår). Festivalen drives av alle 
foresatte i RSM og ledes av et eget styre som velges på festivalens årsmøte (som sammenfaller 
med RSM årsmøtet). Festivalen har eget budsjett og regnskap. Overskuddet fra festivalen kan 
brukes til å finansiere investeringer i RSM – ikke til drift. Dvs. instrumenter, uniformer, kursing, 
spesielle turer etc. Det er festivalens styre som, etter 
søknad fra styret i RSM, på selvstendig 
grunnlag beslutter hva festivalen skal bruke 
pengene på.  
(Se også www.musikkfestivalen.no) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Drift av korpset  økonomi 
Korpset drives med basis i følgende inntekter: 
 
1.   Medlemskontingent 
2.   Egenandel, seminarer/rekvisitter/noter 
3.   Overføring fra Sørlandets Musikkfestival 
4.   Støtte fra kommunen og kulturskolen 
5.   Sponsormidler/støtte fra næringslivet 
6.   2 dugnadshelger i året (vår og høst) 
7.   Julebasar 
 
For å kunne drive RSM er vi avhengig av foresattes velvillige innsats. Men styret er veldig bevisst 
på at belastningen skal være rimelig og at fordelingen av arbeidsoppgaver skal ha en spredning 
blant foresatte. Vi forventer at alle foresatte kan ta i et tak, når det behøves og passer inn. 
 
Sørlandets Musikkfestival forutsetter at alle foresatte er med på festivalhelgen. Der gir vi minimum 8 
måneders varsel på når festivalen går. 
 
Styret vil allikevel understreke at vi har stor forståelse for at livs og familiesituasjonen i den enkelte 
familier gjør at innsatsen i korpset kan variere. Dette vil vi selvsagt akseptere fullt ut. Men vi 
forventer å få beskjed dersom noen ikke kan stille. 
 

http://www.musikkfestivalen.no/
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5. Øvelsesdager i RSM – hva skjer, hvor og hvordan 
Alle fellesøvelsene med de ulike gruppene (Aspirantkorps, Juniorkorps og Hovedkorps) foregår 
på tirsdagene, mens instruktørtimene foregår på mandager. 
Spilletimer starter for noen allerede i 14‐ tiden og foregår til ca 20.00. Alle musikantene har faste 
spilletider med instruktør. Vi forsøker å tilpasse disse i forhold til andre aktiviteter barna måtte ha 
og foresattes timeplan. Aspiranter og juniorer har all sin aktivitet i på Dvergsnes skole Odderhei, 
mens Hovedkorpset har fellesøvelser på Dvergsnes skole Valsvigveien.  Alle instruktørtimer 
foregår på Odderhei.  Det er vertordning på begge skoler.  Den består av foresatte som melder seg 
til deltakelse for et eller to semester om gangen, og har vakt ca 1 gang pr. måned. 
Hovedkorpset har for tiden kveldsmat i pausen sin.  
For juniorkorps vil det bli servering av frukt, mens aspirantkorpset har så kort  
øvelse at der har vi ikke noen servering. Ta gjerne med en flaske vann til øvelsen, det kan bli  
varmt i gymsalen. 
 

6. Øvelsesverter 
Vi ønsker å ta vare på ungene som kommer til øvelsen, og vi trenger foresatte som er verter 
hver mandag i tidsrommet (for tiden) 15.00 – 20.30 og tirsdag fra 16.30 – 19.30 på Odderhei. 
I Valsvigveien er det for tiden behov for verter fra 17.00‐20.30. 
 
Arbeidsoppgavene mandag vil i hovedsak være å lede barna til rett instruktør til rett tid, koke 
litt kaffe til instruktørene og ta imot henvendelser fra foreldre så ikke instruktørene blir unødig 
forstyrret. I tillegg til å passe på at skolen behandles slik den skal, samt rydde og låse. 
 
Tirsdager: sørge for at alle barna har det bra, ikke må gå alene eller på annet vis være utsatt for 
dårlig oppførsel, samt praktiske oppgaver som rigging av stoler og utstyr, rydding og vasking og 
forefallende arbeid. Vertene skal også registrere frammøtet. 
 
Vertene er fordelt på en rekke foreldre, og som regel har de fleste ca 1 vakt pr. måned. 
Vertene fordeler seg på begge skolene. 
I tillegg til å se til at musikantene har det bra, skal vertene også bidra til at nye foreldre tas 
godt imot, og lett blir kjent med andre foreldre. 
 
Dette er en fin anledning for foreldre til å bli bedre kjent med både andre foreldre og musikanter, 
og til å få være med og se ”innsiden” av korpslivet som barna deres er en del av. 
 

7. Forventninger til musikanten 
Når man er musikant i et korps, er man en viktig del av et lag. Hos oss sitter ingen på benken – alle 
er med på dette laget. 
 
Selv om vi er mange, er alle like viktige. Det betyr at det er viktig at musikantene stiller på 
korpsets aktiviteter – det betyr mye for alle. 
Det er også viktig for ens egen del, både i forhold til musikalsk utvikling og trivsel. 
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Vi er avhengig av fullt frammøte for at korpsets arrangementer skal gi ønsket resultat, både 
musikalsk og sosialt. Derfor forsøker vi å planlegge og være så forutsigbare som mulig. Vi gir 
informasjon om tidspunkter i god tid, slik at aktivitetene kan legges inn i familiens planer 
framover. I prinsippet regner vi alle medlemmer som påmeldt til planlagte aktiviteter– det vil si 
at man melder forfall dersom man IKKE kan stille. 
 
Dersom man ikke har anledning til å komme på en øvelse eller et arrangement, må det gis 
beskjed om dette i så god tid som mulig. 
 
Fravær fra øvelser: beskjed gis til instruktør (instruktørtimer) og dirigent (fellesøvelser). Gi beskjed 
på sms eller mail – ikke muntlig, det klarer vi ikke å fange opp. 
Fravær fra arrangement: beskjed gis skriftlig så tidlig som mulig til dirigent. I noen tilfeller sendes det 
ut en spørreundersøkelse for å avklare deltakelse eller ikke. Da skal det også svares på disse, 
uavhengig av om beskjed er gitt på annet vis. 
  
Musikantene må møte forberedt til øvelsen. Det betyr at den enkelte har øvd i henhold til 
avtale med instruktøren og dirigenten. Notene skal være i orden og satt i permer/notehefter. 
Musikanten skal møte opp i god tid – og være klar til å starte spillingen på det tidspunkt som 
øvelsen starter – det vil si at instrumentet er pakket ut, noter på plass og notestativ slått opp. 
 
Noen ganger har vi behov for å be musikantene fri fra skolen ved korpsarrangementer. Det er 
ikke ofte at dette skjer. Foresatte må i de tilfeller be barna fri fra skolen ved deltakelse på 
korpsarrangementer som måtte være på dagtid. 
 
Vi håper selvsagt at alle musikantene trives hos oss og finner glede i å spille i korpset. Men fra tid 
til annen skjer det at noen finner det mest fornuftig å slutte i korpset. Det må vi akseptere. Men vi 
henstiller så sterkt vi kan til at ingen slutter midt i et semester. Enda viktigere er det å ikke sende ut 
negative ”vibber” til andre i korpset ‐ verken på øvelser eller i andre sammenhenger. Det er en 
ærlig sak om man ønsker å slutte i korpset, men forsøk å unngå at korpset blir skadelidende. 
 

8. Forventninger til foreldre 
Randesund Skolemusikk er som de fleste skolekorps hovedsakelig drevet av foreldre, med god 
støtte av tilskudd fra kommune og andre instanser. 
 
Det er minst tre viktige sider ved foreldredeltakelse, slik vi ser det: 
 

1.   Det er både gøy, sosialt og meningsfylt å være en aktiv bidragsyter i våre barns hobbyer. 
Derfor er det et poeng i seg selv å engasjere seg. Ikke alle trenger å ha faste verv, men det er stadig 
behov for hjelp som verter og praktiske oppgaver. Og ditt barn setter garantert pris på at du er 
med! 
2.   Det er en forutsetning for å drive et skolekorps at foreldre er villig til å bidra til driften av 
korpset – både i form av administrativt og praktisk arbeid. 
3.   Ikke minst er det viktig å være en aktiv og positiv støttespiller for barnet ditt – gi 
oppmuntring og vis interesse! 
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Samtidig er vi bevisst på at det kan være situasjoner som gjør at enkelte familier har 
begrenset mulighet til å bidra i en periode, og tar selvsagt hensyn til det. 
 
Ikke vær redd for å melde deg til oppgaver! 
 
Mange har en oppfatning om at det å være foreldre i et skolekorps betyr mye dugnader og 
mange basarer og loddbøker. Vi i RSM har kun 2 dugnader i året. En på høsten og en på våren. 
Vi har ett lotteri – det er i f m julebasaren. I tillegg har vi altså annethvert år en helg i juni – 
Sørlandets Musikkfestival. Hvilke inntektsbringende aktiviteter og dugnader vi har vil kunne 
endre seg over tid. 
 

9. Informasjon og kommunikasjon 
Korpset legger stor vekt på å holde musikanter og foreldre godt orientert om det som 
skjer. Dette kan være en utfordring, særlig i de travleste periodene, og vi er bevisste på å 
forsøke å koordinere kommunikasjonen, slik at det ikke blir for mye og for ofte. 
 
Styret har et eget administrasjonssystem (Styreweb) hvor alt av registre, dokumenter etc. 
ligger lagret og tilgjengelig for alle i styret. 
 
Fra dette systemet sendes sms’er og mailer til musikanter og foresatte. Det sendes også til tider 
”spørreundersøkelser”, som er vår måte å be om tilbakemelding på. Oppdatering av 
medlemsregisteret gjøres også fra styreweb. 
 
Det er viktig – og svært arbeidsbesparende for de tillitsvalgte – at familiene er raske til å 
svare på disse henvendelsene. 
 
Fakturering av kontingent, egenandeler etc. skjer fra styreweb. Dvs at vi ikke har noen form for 
kontanthåndtering eller postal utsending av fakturaer. Det er fort å glemme de utsendte epost – 
fakturaene, så gjør det til en vane å skrive de ute eller legge de til betaling i nettbanken med en 
gang. 
 
http://randesund.skolemusikk.no er vår hjemmeside  
 
Ambisjonen er at hjemmesiden blir brukt mer og mer til å gi informasjon til både musikantene og 
til foresatte. Hold derfor et godt øye med hjemmesiden for oppdatert informasjon. 
Etter hver fellesøvelse legger dirigentene  ut info om hva det har blitt jobbet med og hva 
musikantene skal øve på. 
 
Hjemmesiden brukes også til å markedsføre korpset internt og eksternt, ved at det legges ut bilder 
og anmeldelser fra de fleste av arrangementene våre. 
Vi publiserer bilder av våre musikanter, men vi identifiserer aldri barna ved navn etc.  
(unntaket er månedens musikant). 
 
Foresatte som ikke ønsker at barna deres skal bli fotografert eller bli eksponert på våre 
hjemmesider eller trykksaker, må reservere seg mot dette. Det må gjøres til styreleder  skriftlig. 

http://randesund.skolemusikk.no/
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10. Øvings/motivasjonstips 
Å bli god til å spille et instrument krever egeninnsats – det kan være vanskelig for en ivrig 8 – åring 
å ha forståelse for at man ikke umiddelbart klarer å gjenskape yndlingssangene sine. 
Instruktører og dirigent har full fokus på å sikre mestringsfølelse underveis i læringsprosessen. 
Samtidig er det fokus på progresjon og utvikling. 
Det er viktig at man tar seg tid til å kose seg med spillingen underveis, selv om man stadig er ”på 
vei videre”. 

Det er naturlig at motivasjonen går i bølgedaler. I noen 
perioder har man rask framgang, så stopper det opp 
litt, før det igjen skyter fart. Når det stopper opp, daler 
gjerne motivasjonen i en periode. 
Det er viktig at foreldrene da er klar over at dette er 
helt normalt, og ikke nødvendigvis betyr at denne 
hobbyen ikke passer for poden, men at det kan dreie 
seg om noen midlertidige motbakker. 
Når slike perioder oppstår, er det fint for 
instruktør og dirigent å få beskjed, slik at de kan 
bidra til at barnet kjappest mulig kommer over 

kneiken. 
 
 
Foreldrene har en viktig rolle som støttespillere. Her er noen tips til hvordan dere kan bidra til 
at den håpefulle holder motivasjonen oppe: 
 
Spre glede. Gi skryt og oppmuntring – også til andre barn 
Se barnet. Hjelp til med å øve 
Vær aktiv. Møt opp når barnet opptrer 
Vis interesse. Bli med på spilletimer 
Vær nysgjerrig. Spør hva barnet har lært på øvelsen 
Hjelp til. Dugnader er sosialt og meningsfylt 
Vær tålmodig. Husk at barnet gjør så godt det kan 
Følg opp. Hjelp barnet med å ha orden 
Vis respekt. Alles innsats er viktig 
Snakk direkte. Ta utfordringen med den det gjelder 
 
(fra NMFs Born to play‐prosjekt) 
 

• Andre praktiske tips kan være: 
• Du setter fra seg instrumentet på forsvarlig vis 
• Det er ikke lov å bruke instrumentet utendørs hjemme (men inviter gjerne kompiser på 

konsert i stua ) 
• Fliser koster masse penger – pass godt på dem! 
• Selv sette seg inn i hvordan instrumentet skal behandles 
• Ikke forsøke å reparere noe selv – det kan fort gjøre ting verre ! BRUK ALDRI NOEN 

FORM FOR VERKTØY I ET FORSØK PÅ Å REPARERE INSTRUMENTET. 
 
Det er helt fint om barna har instrumentene med seg på skolen for å bruke dem der, når det er 
avtalt med læreren. 
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11. Uniformsguide 
Uniformen: 
Uniformen består av hatt, jakke, bukse, hvit langermet skjorte (dette skaffer korpset). 
Sorte strømper og sko (ensfarget) (dette skaffer medlemmet selv).  
Medaljer festes på løst medaljebrett som festes på uniformen. 
 
Vi har bytteordning på sorte sko. Lever 
inn det som er for smått, for så å 
sjekke ut om du finner noen som 
passer blant andre innleverte skopar – 
uniformssko blir sjelden utslitt..  
 
Uniform brukes av hovedkorps og 
juniorkorps (Styret bestreber seg på å 
ha uniform til både HK og 
Juniorkorpset – men vil måtte 
prioritere HK dersom vi mangler 
uniformer). 
 
Regler for bruk: 
Uniformen skal kun benyttes i korpssammenheng og når det er gitt beskjed om uniformering fra 
korpset. Ønsker du å bruke uniformen i andre, musikkrelaterte sammenhenger (konsert, forestilling 
på skole eller lignende) ser vi det som en flott markedsføring av korpset. Men det stiller krav til at 
musikanten er bevisst at man representerer Randesund Skolemusikk på godt og vondt. Spør dersom 
dere er i tvil om uniformen kan brukes. 
 
Hettegenser/bukse: 
Alle medlemmer må kjøpe RSM hettegenser. Kjøp av bukse er valgfritt. Begge deler bestilles via 
korpset. Mange velger å ha navnet sitt bak på buksa. 
 
Regler for bruk: 
Hettegenser/bukse er medlemmets eget tøy og brukes så mye man lyster. 
 
Jo mer jo bedre – god markedsføring! 
I tillegg hender det ofte at man får beskjed om å bruke tøyet på korpsarrangementer. 
 
Korps t‐skjorte: 
Hvit kortermet piquéskjorte med RSM logo på brystet. Korpset holder t‐skjorte. 
 
Regler for bruk: 
Brukes noen ganger sammen med uniformen, noen ganger i mer uformelle sammenhenger. Brukes 
ikke privat. 
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12. Utmerkelser/medaljer/skjold etc. 
I korps får man masse medaljer. 
 
Skolekorpsenes Dag:          her får aspirantene utdelt sin første medalje 
3 –års medalje:                              etter 3 års medlemskap, deles ut på våren 
5 –års medalje:                              etter 5 års medlemskap, deles ut på våren 
7 –års medalje:                              etter 5 års medlemskap, deles ut på våren 
10 –års medalje:                            etter 10 års medlemskap, deles ut på Skolekorpsenes   
             Dag 
Øvingsmedaljer:                         hver vår etter oppnådd poengsum for hhv bronse, sølv  

eller gull  
Sørlandets mus.festival:              2.hvert år på vår egen festival 
Diverse arrangement: Når vi deltar på andre festivaler får vi alltid medalje. Noen ganger får 

man også medalje på konkurranser og enkelte turer. 
Medaljeskjold: Et fint skjold til å henge på veggen etter endt skolekorpstid. Medaljer 

og stjerner monteres på, høytidelig overrekkelse. 
Deles ut til musikanter som har vært med helt til året de fyller 19 
(uavhengig av hvor tidlig de startet i korpset) 

Stjernedryss: Musikantene får en stjerne for hvert år man er med i korpset. 
Utdeles før 17.mai. Stjernen sys på erme (sjekk  tegning) på 
korpsuniformen og forteller hvor mange år man har vært med i 
korpset. 

13. Litt om noen av våre faste arrangementer 
Korpsets arrangementer varierer fra år til år, men noen av dem gjentas ganske 
jevnlig. Liste over ”faste” arrangementer: 
 
Januar:      Solist/ensemblekonserter – huskonsert, alle deltar (kan variere når konserten 

er). 
Skolekorpsenes dag – et årlig treff med skolekorpsene. Aspirantene får sin 
første medalje. 

Jan/feb:  Vanligvis en øvingshelg – tidspunkt varierer 
Hjertnesfestivalen: Foregår i mars – underholdningskonkurranse i Sandefjord 
April/mai:           HK spiller for hver enkelt av våre konfirmanter. 
17.mai:                  RSM deltar i skoletog i byen, og spiller på ulike steder i bydelen vår. 
Rekruttering:    Rekrutteringskonserter, vi besøker de 4 barneskolene i bydelen, vanligvis 
   med aspirant og juniorkorps (opplegg kan variere fra år til år)  
Juni: Annethvert år Sørlandets Musikkfestival (se annet sted). Øvrige år tur 

enten til annen festival eller noen ganger utenlands. 
   HK deltar ofte på NM i Larvik, men det er ikke et fast arrangement. 
Sep/okt:  Vanligvis en øvingshelg – tidspunkt varierer 
Okt/nov:  Regionmesterskap NMF ‐ HK og JK deltar 
Advent:  Vi spiller på julemesse i Søm kirke (ikke alltid alle grupper).  
Desember:  RSM har egen julekonsert i Søm kirke 
Julebasar:  Juleavslutning med familie og venner. Konsert/basar/grøtfest 
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I tillegg er det fra tid til annen andre arrangementer / konserter e.l. 
 

14. Seminarer – hva er det? 
Seminar betyr øvingshelg. 
Da samles vi enten bare RSM eller sammen 
med andre korps for å øve og ha det gøy 
sammen. 
Vi forventer at absolutt alle stiller på 
seminarene, dersom det ikke her helt spesielle 
grunner til at man ikke har anledning. 
Tidspunkt for seminarene er som regel kjent 
senest ved semesteroppstart. 
 
Oftest avsluttes seminar helgen med en 
konsert, enten kun en huskonsert eller i mer 
offisielle former. 
Noen ganger overnatter vi, oftest på våre egne 
skoler, men det hender vi drar andre steder. Noen ganger har hele RSM seminar samtidig, andre 
ganger kun deler av korpset. 
 
Under seminaret har vi med flere instruktører,  og øver i grupper og felles. Ofte er det våre faste 
instruktører og dirigenter, men det hender det kommer andre på besøk.  
Arr.komiteen står for den praktiske gjennomføringen, og trenger foreldre til å hjelpe med 
mat, sosiale aktiviteter, overnatting, rydding etc. 
En fin anledning for foreldre til å bli bedre kjent, og ikke minst til å se korpslivet ”fra innsiden” 
 

15. Sommerkurs 
Norges Musikkorps Forbund arrangerer hvert år musikksommerleir for musikanter i alle aldre. 
4 aldersbestemte kurs. 
 
Se også: www.spilleglede.no\sommerkurs 
 
RSM ønsker å at flest mulig av våre musikanter deltar på sommerkurs, og støtter derfor 
økonomisk ved å dekke 50 % av deltakeravgiften. 
Vi ser at sommerkursene gir musikantene god motivasjon, bidrar til at de kommer videre på 
instrumentet sitt, sveiser musikantene sammen, gir dem nye venner fra andre korps 
Uten unntak kommer musikantene tilbake strålende fornøyd og med masse artig å fortelle. 
Oppstarten av høstsemesteret får en skikkelig boost når mange musikanter har ladet opp med 
sommerleir i juli/august. 
 
Dirigentene avgjør hvilket kurs de ulike medlemmene vil ha best utbytt av. 
 
Gult kurs: de som har spilt i 2‐3 år 
Rødt kurs: de som har spilt i 3‐5 år (noen ganger junior 2). Stort sett de yngste i hovedkorpset 

http://www.spilleglede.no/sommerkurs
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Blått kurs: de som skal begynne i 8, 9 og 10 klasse 
Svart kurs: de som skal begynne på videregående skole 
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