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Det er holdt 10 styremøter og 32 saker er behandlet.  

Drift 

 

 Generelt  
 
Jubileumsåret 
I 2016 feiret Musikklaget Kornetten 130 år, selv om det i løpet av året også ble reist 
spørsmål om når Ørland Hornmusikksekstett, som var forløperen til musikklaget, egentlig 
startet. 
 
NM-Janitsjar: 
Musikklaget deltok i NM som de siste år. Vi gjorde en meget god innsats og fikk 10 plass 
av totalt 16 korps i 4 divisjon. Takk til alle for super innsats. Vi beholdt vår plass i 4. 
divisjon. Repertoar: Prelude Olympic og «Hobbits» fra filmen «Lord of the Rings». 
 
17.mai: 
Dagen ble gjennomført på tradisjonell måte med spilling ved bautaen over falne serbiske 
og russiske krigsfanger på kirkegården, etterfulgt av gudstjeneste i Ørland Kirke, 17.mai-
tog og festkonsert i Kultursenteret. Ørland Kommune spanderer alltid middag på oss når 
vi er ferdig for dagen, noe vi setter stor pris på. 
 
New York/Carnegie Hall: 
Våren var ellers preget av forberedelse til en unik mulighet for korpset. Vår eminente 
dirigent Håvard, hadde gjennom sine kontakter ordnet det slik at korpset, sammen med 
medlemmer fra Klæbu Musikkorps, fikk muligheten til å spille i selveste Carnegie Hall i 
New York. Musikken som skulle spilles i Carnegie Hall ble perfeksjonert gjennom øvelser 



utover våren, før reisen til New York. Musikken var valgt med omhu, kun norsk musikk. 
Kornetten Symphonic Band, som var vårt navn i USA, fikk meget gode tilbakemeldinger 
på fremføringen. Reisen og opplevelsen av å spille i en av de mest berømte 
konsertsalene i verden vil trolig være noe som de som opplevde dette vil huske for resten 
av livet. 
 
Det må anføres at ikke alle medlemmer av Kornetten, av forståelige grunner, deltok på 
turen til New York. Det var og er derfor viktig at vi fortsatt vektlegger det gode sosiale 
fellesskapet vi opplever det gir å spille i korps. 
 
Den 24. september var vi invitert til Klæbu for å spille på deres jubileumskonsert. Vi var 
en liten gjeng som dro til Klæbu, men vi spilte bra og det låt fint likevel.  
 
Høsten 2016 prøvde vi også noe nytt. Vi deltok på Steinkjerspæll på Steinkjer. Her var 
det lagt opp til at vi skulle finne musikk og fremføre den over et selvvalgt tema. Vi valgte 
«oplympisk stemning» og gjorde så å si «rent bord» under premieutdelingen. Lisbeth 
Hellemsbakken ble (selv)utnevnt til Kornettens premiehenter . Steinkjerspæll var en 
særdeles positiv erfaring som er verd å gjenta høsten 2017. 
 
Den 19. november gjennomførte vi vår jubileumskonsert i Botngård. Inviterte korps var 
Botngård skolemusikkorps og Ørland barne- og ungdomskorps. Det var mange 
besøkende til konserten og ikke minst en flott musikalsk opplevelse. Etter konserten var 
det jubileumsfest som seg hør og bør i Meierisalen. 
 
Vi spilte på Forsvarets minnedag den 4. november på flystasjonen. Julegrantenning på 
Hovde gård ble gjennomført som tidligere år den første søndagen i advent.  
 
Adventsvariéteen i desember slår aldri feil og ble gjennomført på tradisjonell måte i 
Røstad ungdomshus. Av ulike årsaker lyktes vi ikke å få med oss hverken kor eller andre 
korps denne gangen. Antall besøkende var vel også litt under det vi kunne ønske oss, 
men likevel var det en trivelig kveld som skapte god julestemning. 
 
Like før vi tok juleferie spilte vi i Ørland kultursenter ifm det årlige arrangementet «Min 
julesang». Korpset var blant annet «backing» til Terje Skaret, som sang «O Helga natt», 
så julefreden virkelig satt i både marg og bein etterpå. 
 
Etter spillingen i kultursenteret var det sesongavslutningen på Melissa. Dette var også en 
mulighet for at takke av Håvard Hinsverk, som har vært vår dirigent i 7 år, og som nå 
følte at det var til det beste for korpset at nye krefter kom inn som dirigent.   
 
Musikklaget hadde før jul lyst ut stillingen som dirigent. En meldte seg som interessert, 
men da det ikke var mulig for vedkommende å stille på vår øvingsdag, ble det ikke noen 
ansettelse fra nyåret 2017.  
 



Det var derfor særdeles gledelig at Håvard Hinsverk sa seg villig til å dirigere korpset 
frem til sommeren 2017. Det gjorde det mulig for Kornetten til nok en gang å delta på NM 
våren 2017. All mulig takk til Håvard! 
 

 

 Medlemmer 
Medlemsmassen har holdt seg noenlunde stabilt gjennom året. Noen av ungdommene 
våre har naturlig nok gått videre med utdanning m.m. og noen medlemmer måtte ta en 
pause pga jobb eller helse.  

 
 

 Dirigent 
Håvard Hinsverk har vært korpsets dirigent også i 2016. Han holder nivået i korpset 
oppe og er veldig flink til å gjøre oss gode til tross for noe variert besetning.   
Takk Håvard! 

 

 Utvalg og komiteer  
Musikkutvalget har jobbet godt med innsamling av noter og valg av musikkstykker. Se 
egen årsmelding. 
 
Arrangementskomiteen – Hva skulle vi ha gjort uten? Styret takker også i år for god 
innsats. Se egen årsmelding. 
 

 Inntektsgivende arbeid:  
Som tidligere år solgte vi burgere, pølser og vafler under Ørlandsdagene i august. 
Fortjenesten ble ikke det vi kanskje kunne ønske oss, men uansett kjærkommet tilskudd 
til kassa. Årets lotteri gikk heller ikke slik vi kanskje kunne ønsket oss, det var for mange 
loddbøker som ikke ble solgt. Uansett skal alle ha takk for at de deltok også på denne 
dugnaden. En stor takk til John Kristian som også i år var med på salget, selv om han 
ikke var aktiv medlem når loddsalget ble gjennomført.  
 

 Norges Musikkorps Forbund (NMF) 
Vedlikehold av medlemskap (inn- og utmelding av medlemmer), VO - rapportering og 
årsrapportering til NMF gjøres gjennom forbundets korpsportal. 
Kornetten er registrert i ”Frivillighetsregisteret”, noe som er et krav for å få tildelt både 
Grasrotmidler og Momsrefusjon. 
 

 Øving og øvingslokaler  
Vi øver i meierisalen på Brekstad. Stemningen på øvelsene er god, lun og munter. 

 

 Utsyr 
Det er ikke anskaffet nye instrumenter eller kjøpt større utstyr i 2016. 
 
 



 Data/hjemmeside 

Vi har tatt i bruk Facebook, en egen, hemmelig side for medlemmer. Denne fungerer 
ganske greit, men kan ikke erstatte hjemmesiden vår. Tor Egil Øverland har tatt ansvar 
for den nye hjemmesida vår, og den er blitt meget bra. 
 

3.  Aktivitet i perioden  
 

13.februar Årsmøte 2016 

21. februar Spilling i Ørland kultursenter ifm boklansering 

27-28 februar NM seminar 

2. mars Ekstraordinært årsmøte 

11.mars NM - 4.divisjon 

10. april 

8.mai 

Underholdning Ørland sykehjem 

9. mai Spilling Ørland flystasjon 

17.mai Tradisjonell feiring 

23. og 30.mai Fellesøving med Klæbu 

4-5.juni Seminar med Klæbu 

5. juni Konsert i Ørland kultursenter  

 13. juni Konsert i Carnegie Hall 

12-13 august Ørlandsdagene 

24.september Konsert i Klæbu (jubileum Klæbu)  

29. oktober Steinkjerspæll 

4. november Minneseremoni flystasjonen 

17 november Arrangement på Akitivetssentret 

19. november Jubileumskonsert i Botngård Vel 

26. november Spilling på Libra og 50 årsdagen til Arfinn Strand 

27.november Julegrantenning 

4. desember Adventsvariete 

13.desember Spilling i Ørland kultursenter og juleavslutning Melissa. 

  

 
 
4.  Sluttord 
 

Året 2016 har vært innholdsrikt og føyer seg godt inn Musikklaget Kornettens 130 årige 
historie, preget av god musikalsk utvikling og et trivelig sosialt fellesskap. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke styret for god innsats og godt samarbeid, og sist 
men ikke minst, tusen takk til alle medlemmer for en flott innsats! 
 
Ørland, 18. mars 2017.                          
På vegne av styret,                                                           
 
Olav Ramberg 
Leder 


