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Per Qvarnstrøm (56)

Slagverker – en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80)

Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause – og båtfan

Økonomidirektør Sørlandet Sykehus siste 10 år,
lang fartstid som økonomidirektør, daglig leder og 

forretningsutvikler i internasjonal business

En rekke styreverv både profesjonelt og i frivillige organisasjoner

Festivalleder i 10 år i Sørlandets musikkfestival

4 år styremedlem i regionstyret i  NMF Sør, 
medlem i OU-utvalget i NMF 2015-16

Nestleder i NMF Sør 2017-

Forbundsstyremedlem 2016-



NMF i god flyt…

…over hele landet



Vår visjon: Alle snakker korps



Vår misjon:

NMF skal styrke det enkelte medlemskorps 



Medlemsvekst!

• I 2015 hadde vi 
medlemsvekst for første 
gang på mange år

• Veksten jevnt fordelt 
over hele landet

• Økt gutteandel

• Økning blant de aller 
yngste og stabilitet i de 
andre årsgruppene

• Økning på ca 900 
medlemmer eller 1.4 %



…og konsolidering

• I 2016 viste tallene 
nesten status quo

• God vekst i 
Hedmark/Oppland

• Økt gutteandel også i 
2016!

• Færre nye aspiranter, 
men mindre lekkasje i 
de andre årskullene

• Hvordan er det i deres 
region og korps?
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Totalt siste 10 år
Region 01.01.2016 01.01.2017Endring i prosent

Øst 16754 16754 0 0,0 %

HedOpp 5505 5731 226 4,1 %

Sør 6481 6204 -277 -4,3 %

Rogaland 5311 5362 51 1,0 %

Hordaland 6479 6359 -120 -1,9 %

Nordvest 7074 6994 -80 -1,1 %

Trøndelag 6556 6493 -63 -1,0 %

Nord-

Norge 5308 5187 -121 -2,3 %

TOTALT 59468 59084 -384 -0,6 %







Økonomien er også på plass!

• Organisasjonen har 
snudd økonomien fra 
store underskudd i 2012 
og 2013, til solide 
overskudd i perioden 
2014-2016.

• Også en sunn økonomi i 
landets regioner

• Dette til tross for at 
Norsk Tipping sa opp 
avtalen i 2015

• Stort fokus på økonomi i 
absolutt alle ledd i 
organisasjonen har gitt 
resultater

Fra landsmøtet 2016 i Kristiansand



Arbeid med strategier i 
Forbundsstyret

• Vedtatt IKT-strategi

• Vedtatt kommunikasjonsstrategi

• Vedtatt drillstrategi

• Det arbeides med ungdomsstrategi

• Alle strategiene er vedtatt med NMFs handlingsplan 
i bunn



Den gode sirkel!

• NMF nevnt i media 25 % 
oftere i 2016 enn i 2017

• Nylig var NMFs
toppledelse i audiens hos 
HKH Kronprins Haakon

• I år kom kulturministeren 
til NM janitsjar!

• Digitale dirigentstudier 
nevnes som eksempel på 
kvalitet i utdanning i 
Stortingsmelding



Internasjonal aktivitet

• For første gang ble det 
arrangert EM janitsjar (mai 
2016) Christiania 
Blåseensemble vår 
representant

• Tertnes Skoles Musikkorps 
vant EM skolekorps yngste 
klasse

• EBML vår representant under 
årets EM brass – EM janitsjar 
annet hvert år (18)

• Kvaliteten på de norske 
drilltroppene øker stadig

• EM twirling i Kroatia i påsken 
17 med stor norsk tropp

Stavanger Brass Band under EM 

brass i Lille, Frankrike 2016



Våre verdier: Engasjert, inkluderende, inspirerende



SKOLEKORPS-UTREDNING 

I KRISTIANSAND KOMMUNE 2016/2017



Hvor kommer vi fra ?

• Svakt korpsmiljø i Agderfylkene generellt, Kristiansand spesielt

• Kommunen med omland ca 100.000 innbyggere, 12 skolekorps

• Nesten ingen deltar i konkurranser ( 3 div NM høyeste skolekorpsnivå)

• Stort frafall blant de yngste og ungdommen

• Lite mulighet til å «bli god» og få opplæring på høyere nivå

• Anstrengt økonomi og svak drift i mange korps

• Lite samarbeid mellom korps og korps/kulturskole

• Lite aktiv kommune , relativt svake ordninger/økonomisk støtte

• Et kulturfond opprettet noen år tilbake– med en gammel korpsmann som direktør



• Tiltak igangsatt etter initiativ fra NMF Sør/undertegnede –

i samarbeid med Kristiansand kommune og kulturstiftelsen Cultiva. 

Første møte i august 2016.

• Utført av Jens Torolf Larsen ved UIS nov.16-mars 17.

• Intervjuer med alle byens korps ( ledere og dirigenter ) samt 2 

dialogkonferanser. Kulturdirektør og kulturskolerektor aktivt med.

• Trekker paralleller/erfaringer fra andre byer, herunder Stavanger og 

Sandnes, samt Bergen og Trondheim

• Gir klare råd om områder for å arbeide videre med

Prosjektets rammer:



Rapportens innhold:



Oppsummering:

• Korpsene operer hver for seg i sine «bobler»

• Samarbeidet med kulturskolen ift musikalsk utvikling må bedres

• Formalisere fellesskap mellom korpsene ( korps-ring etableres)

• NMF Sør – bidra med opplæring i organisasjonsdrift til korpsene

• Ambisjonsnivå hos korpsene må avklares – økt aktivitet?

• Konkurranseaktivitet og kultur må styrkes/etableres

• Øvingslokaler – spesialbygget hus finnes i byen – må bli korpshus

• NS8187 vedr akustikk må innføres i kommunene/lokaler må forbedres

• Konsertarena – tilgang til Kilden konserthus med mer.(søndag++)

• Betydelig dårligere kommunale støtteordninger enn 

sammenliknbare større byer



Dialogmøte 1:

Felles utfordringer:



Sammenlikning andre byer:

Stavanger (133’)

Sandnes (75’)

Trondheim(190’)

Bergen (279’)

Kristiansand (89’)

Dirigentlønn Kulturskoleplass   Instr.fond Komp.ordn. Øvingslok. Konsertarenaer

++ +++ + ? ? +

+ ++ ? ? ? ?

0 ++ ++ ? ? ?

++ ++ + ++ ? +

0 - - - - -

Her har alle noe å lære / hente fra hverandre, noen mer enn andre

Les rapportens sider 19-28



Stikkord sammenlikning:

Bergen:38 skolekorps, 

nesten all plass i Kulturskolen

50% støtte til 2-3 dirigenter/korps

1/3 velger å stå utenfor dirigentordningen

Kommunal støtteordning Grieghallen med mer

Høyt aktivitetsnivå, samarbeid mellom korpsene

Trondheim:21 skolekorps, 

alle -100 plass i Kultursk.

25% støtte til alle dirigentlønninger

NS8178 vedtatt i kommunen

Instrumentfond ca 1,5 mill/år.

Samarbeid mellom korpsene

Sandnes: 9 skolekorps

Dirigentordning for nær 2 dirigenter/korps

Kommunal støtte for leie konsertlokaler ?

Godt samarbeid kulturskolen,

ikke lenger formalisert samarbeid mellom korpsene?

Stavanger: 20 skolekorps- alle 

konkurerrer

alle korps plass i kulturskolen, ca

620 elever av 900 totalt. Håndbok !

Dirigenter:2 dirigenter fritt/korps

Instrumentfond, venteliste 

sommerskoler svart kurs

Kristiansand: 9 skolekorps (2-3 nedl. truet)

50% dirigentlønn for 1 dirigent/korps, 

kun 50 elever blås/slagverk fra korps i kulturskolen av 600 totalt.

Ikke formalisert samarbeid mellom korpsene.Nesten ikke konkurransedelt.



Målsettinger - forslag i utredningen:

• Forpliktende samarbeid mellom korpsene

• Samarbeid mellom korpsene og kulturskolen

• Øke rekruttering og minske frafall

• Styrke aspirantopplæringen

• Aktivitets og ambisjonsnivå som i andre større byer

• Øvingslokaler forbedres + få lagt NS8178 til grunn

• Korpsenes hus ( Marvika, bygget til formålet)

• Tilgjengeliggjøre Kilden for korpsene ( søndagsåpent+ komp.ordning)

Et ekstra delmål er å etablere langt flere undervisnings-

plasser for korpsene i kulturskolen asap…,samt å få midler 

både fra kommune og kulturfond til økt satsing !



Tiltak som krever ekstern finansiering:


