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Medlemstall

År Medlemmer

2010 5687

2011 5393

2012 5242

2013 5241

2014 5226

2015 5311

2016 5362

2017 5328

2018 5463

2019 5463



Korps og fordeling

Korps Medlemmer Spillende Drill Andre

Totalt 145 5463 4261 383 819

Skolekorps 101 3902 2874 344 684

Voksenkorps 44 1561 1387 39 135



Aldersfordeling

Årskull Inndeling Antall

2007-2013 Barneskole 2229

2004-2006 Ungdomsskole 530

2001-2003 Videregående 359

1995-1999 21-25 år 131

1994- Voksne 2018



Hva har vi vært opptatt av?

Temaer fagdager de 10 siste årene

-Handlingsplaner
-Støtteordninger

-Korpset som samfunnsbygger

-Markedsføring

-Synlighet

-Suksesshistorier

-Politisk arbeid

-Øvingslokaler

-Korpsbygging
-Rekruttering



Handlingsplan Vår visjon

Alle snakker korps

Vårt formål

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv 
fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. 
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter 
av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. 
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt 
livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier

Inkluderende – Inspirerende – Engasjert 

Hovedstrategi

NMF skal styrke det enkelte medlemskorps



Korpsbygging

• Fra flereårige prosjekt til temakvelder
Våren 2020
1. Rekruttere og Beholde

2. Øvelsen og opplæring

3. Øvelokaler

4. Økonomi

5. Drift – organisering – arbeidsoppgaver

• Bidra til økt bevissthet og retning for korpsene

• Best på hverdag, men viktig med mål



Dirigentsatsing

• Dirigentnettverk

• Dirigentuka

• Ung Dirigent med oppstart på svart kurs

• Instruktørkurs på forespørsel

• Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Dextrastiftelsen

• Nasjonal satsing



Musikanten
• Styrken til korpsbevegelsen
- Samspill på tvers av alder og kjønn

- 9-19 år/15-90 år

- Læring og utvikling på flere områder som er 
viktige i livet

- Livslang læring

• Utfordring
- Individuell musikalsk tilpasning

- Bygge fellesskap 

• Læringsmiljøpris
- Bjergsted Blåseensemble mottok 

Læringsmiljøprisen ved UiS 2019



Foreldre og støtteapparat

• Frivillig arbeid – oppgaver må løses, 
penger må inn

• Dugnadsmyte

• Alle med! 
-Inkluder nye foreldre/nye medlemmer fra begynnelsen
-Bli kjent – viktig grunnlag for å gjøre en god jobb

-Kartlegg styrker og ønsker
-Alle bør bidra i en komité



Fellesskapet -Erik Thorstvedt

• På alle lag er det forskjell på hvor gode man er, men alle er 
likevel med. 

• Mye kraft i et fellesskap som skaper noe sammen

• Gjør hverandre gode – dyrk de rundt deg, skryt av hverandre

• Hvorfor finnes vi – hvor skal vi hen?
Felles mål som betyr noe for oss – sett gjerne et mål for hver 
øvelse, også individuelle mål.



Det mellommennesklige – Erik Thorstvedt

• Fotballaget Tufte som eksempel på hvilke felleskap 
en kan skape. 

• Menneskeverd – grunnleggende respekt for den 
enkeltes verdi. 
Hvordan tar vi i mot og ivaretar vi nye musikanter og 
foreldre, hverandre i styret, korpsets musikanter?

• Bølgelengde eller ei – uansett respekt for hverandre.

• Den du er, er god nok for oss. – Å være en del av et 
fellesskap gjør at vi korrigerer oss. 



Korpset som samfunnsbygger – Trude Drevland
-hva gjør vi i lokalmiljøet, og hvordan kommuniserer vi det?

Vi har alle et omdømme
• Svakt eller sterkt

• Godt eller dårlig

• Tydelig eller utydelig

• Nytt eller gammelt

Hvem skal bestemme deres omdømme?
• Dere selv?

• Andre?

• Tilfeldighetene?



SMIL FOR POKKER!
• Ca 60.000 nordmenn spiller i korps

• 17. mai er korpsnorges catwalk

• Vi lager folkefest for en hel nasjon!

• Korps skal være glede og begeistring

• Begeistring smitter - også gjennom pressen!

• For Rogaland:
Tenk på hvilke muligheter det ligger i at 101 lokalsamfunn 
har sitt skolekorps!!



Få korpsnorge til å skinne
- synlighet

• Finn de gode historiene - og fortell dem

• Bli kjent med pressen - og snakk med dem

• Bli kjent med politikerne - og snakk med dem -
hele året!

• Synlighet er ingen selvfølge, korps er ingen nyhet. 
Det må skapes

• Prioriter kvalitet - ALLTID

• Gjør dere fortjent til den oppmerksomheten dere
fortjener



Presse -Ingeborg Marie Jensen

• Journalistikk er ikke nødhjelp
-Vesentlighet – viktig for mange

-Identifikasjon – mange kjenner seg igjen

-Sensasjon – noe helt nytt

-Aktualitet – i nyhetsbildet

-Konflikt

• Interessante personer
- en ildsjel

- et stort talent

- en dirigent



Noen triks i ludo - Ingeborg Marie Jensen

• Ikke vær sutrete

• Du har ikke fortjent omtale

• Vær godt forberedt

• Vær ute i god tid

• Lag noe skriftlig

• Vær tydelig

• Få med alle fakta; hvem, hva, hvor, når, 
hvorfor, hvordan

• Husk kontaktinfo



Politisk arbeid -Hans Ole Rian

1. Sett deg et mål – vær konkret!

2. Lær deg saken – vær redelig!

3. Bygg budskap – vær positiv!

4. Finn allierte med troverdighet

5. Finn riktig politiker

6. Vår tid er nå – vær tidlig ute

7. Vi har fått audiens, hva gjør vi nå? – ØV!

8. Bruk mediene – få saken omtalt

9. Velg riktig verktøy – demonstrasjon, 
underskriftskampanje, 

10.Tenk langsiktig – gi ikke opp



Jubileum

• Prioritere å feire korpset – det gir stolthet

• Ta vare på historien – den kan gi godt grunnlag for 
veien videre

• Benytt tidligere medlemmer og styremedlemmer

• Inviter politikere og kultursjef

• Regionstyret setter pris på invitasjon

• Hederstegn og medaljer

• Jubileumskorps

• «Oppskrift» kommer etter oppfordring fra et korps




