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ÅRSRAPPORT 2021 
 

Meldingsperioden er 01.01.21 - 31.12.21 
 

A. ADMINISTRASJON   
 

A. 1 Regionstyret 2021 - 2023 
 

Leder:   Eivind H. Hermansen            Skjold Nesttun Janitsjar 
Nestleder:  Sara Hamre Sekkingstad Manger Skulemusikklag  
Styremedlem:  Kåre Stokke                        Øystese Musikklag   
Styremedlem:  Knut Johan Onarheim  Tveiterås Skolekorps   
Styremedlem:  Ole Irgens             Alvøens Musikkforening 
Styremedlem:  Ellen Marie Blix                    Fortunens Musikkorps  
Styremedlem:  Roger Aalen              Arna Skulekorps  

 1. Varamedlem:     Arve Lindgren                      Dragefjellet Musikkorps  
2. Varamedlem:       Håkon Mjelstad                    Samnanger Skulemusikklag  

     

A. 2 Komiteer 2021 - 2023 
Kontrollkomité: 

Leder:              Cecilie Kaarstad                 Kleppe Musikklag  
Medlem:   Birthe Ørbeck-Lomheim  Jernbanens Musikkorps   
Medlem:                  Nina Beate Rosvold Rolland Arne Musikkforening 
Varamedlem:  Kjell Martin Håvik                Rosendal Skulekorps  

     
Valgkomité: 

Leder:             Arild Haugland                     Midtun Skoles Musikkorps  
 Medlem:  Silje Villanger Setsaas           Radøy Brass  

Medlem:  Harald Borge                        Sandvikens Ungdomskorps     
Varamedlem:            Siri Smith                     Bjørsvik Brass 

 

A. 3 Revisor 
Revisorgruppen Hordaland AS - har i meldingsåret vært Regionens revisor. 
 

A. 4 Styret for Hordaland Ungdomskorps (HUK)  
Administrative ledere:  
Kåre Stokke og Beate G. Holmefjord     
                                 
Dirigent for korpset har vært:  
Arvid Anthun 
 
Korpsets tillitsvalgte fra høsten 2021:   
Matine Seilen og Cecilie Lønningen Aabakken 
 

A. 5 Regionstyret  
Regionstyrets arbeid reguleres av organisasjonens vedtekter, regiontingsvedtak og 
handlingsplan. Styrets hovedoppgave har vært å bedre de økonomiske rammevilkårene og å 
drive organisasjonsutvikling. 
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Det har i 2021 vært avholdt ni ordinære styremøter og ett styreseminar. Regionstyret har 
behandlet 34 ordinære styresaker. 
 

A. 6 Regionkontoret 
Regionkontoret har i perioden hatt følgende bemanning: 
 
Janne-Chr. H. Rabben – daglig leder – 100% stilling 
Beate Gulbrandsen Holmefjord – musikkonsulent – 100%       

B.  ØKONOMI 
 

B. 1  Generelt 
Regnskapet 2021 for NMF Hordaland viser et underskudd på kr 178 691,-. 
 
Regiontinget vedtok et årsbudsjett for NMF Hordaland som skulle ha et totalt negativt 
budsjett på kr 935 488. Regionstyret la på regiontinget fram et negativt beskjedent budsjett 
for 2021 på et underskudd på kr 735 488,-. Regiontinget vedtok å utvide dette negative 
budsjettet med ytterligere kr 200 000,- til rekrutteringsformål. Disse pengene vil bli brukt på 
inspirasjonsseminarer våren og høsten 2022, i områdene indre Hardanger og Sunnhordland i 
vår region.  
 
NMF Hordaland ender opp med et underskudd på bare kr 178 691,-. Grunnen til at vi ikke 
oppnådde budsjett var at NM Brass ble avlyst, delvis avlyst HUK sesong og ekstra midler til 
gjennomføring av sommerkurs. Hordablæsten ble gjennomført digitalt med minimalt av 
utgifter, samt at vi fikk beholde støtten fra Vestland Fylkeskommune. 
 
Det ble også søkt om krisepakke kompensasjon, hvor vi fikk tildelt kr 79 636,- for 
Vinterpokalen, kr 82 170,- for Hordablæsten, kr 312 000,- for NM Brass (overskuddsdelt med 
nasjonalt) og sommerkurs kr 196 830,-. Total får vi kr 670 636,- i krisepakkekompensasjon for 
avlyste og delvis gjennomførte prosjekter i 2021.  
 
Regionen har pr i dag ingen sponsor. Støtten fra Vestland fylkeskommune og Bergen kommune 
utgjør fremdeles en betydelig del av inntektene til NMF Hordaland. Uten disse midlene vil det 
være vanskelig å drive regionskontoret. Arbeidet med å sikre disse tilskuddene er høyt 
prioritert. I tillegg er momskompensasjonen og VO-tilskuddet viktige inntektsposter. 
 
Det vises ellers til talloppstilling og revisjonsberetning. 
 

B. 2  Vestland fylkeskommune  
Driftstilskudd fra Vestland Fylkeskommune var i 2021: kr 493 000,-. 
Tilsagn på ekstraordinære midler til ordinær kulturaktivitet som er rammet av 
koronarestriksjoner er på kr 200 000,- til Hordablæsten 2021.  
 

B. 3  Bergen kommune  
Bergen kommune er en annen viktig bidragsyter. Regionen har i driftsåret mottatt  
kr 263 000,- i generell driftsstøtte. Husleierefusjon for leie av Grieghallen på kr 50 000,- til 
Hordaamatøren. Blått-Svart Janitsjar sommerkurs fikk også aktivitetsstøtte i år på kr 
100 000,-. 184 000 kr til voksenkorps prosjekt i Bergen Kommune, men på grunn av 
pandemien og mulighet for gjennomføring er dette er blitt overført til 2022. 
 

B. 4 Andre kommuner 
Regionen har i meldingsåret ikke mottatt prosjektstøtte fra andre kommuner enn Bergen. 
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B. 5 Hordaland Ungdoms Brass Band (HUBB) 
Hordaland Ungdoms Brass Band har fått et tilskudd på kr 40 000,- fra NMF Hordaland. 

C. MEDLEMSSKAP 
 

C. 1  Endringer: innmeldte - / utmeldte korps m.m. 
Ingen nye korps inn i Hordaland 2021. 
 
Utmeldte korps i Hordaland 2021: 
Garnes Skulekorps 
Nordlys XO 
Kirkevoll Skolemusikkorps 
 

C. 2 Medlemsoversikt pr 31.12.21 
NMF Hordaland har en gledelig oppgang i et vanskelig år preget av Covid-19 på 251 
medlemmer. Nedgangen i 2020 på hele 547 medlemmer gjør at vi fortsatt har en nedgang 
sannsynligvis på grunn av Covid-19 nedstenging.  
 
Tallene nedenfor er basert på NMF sin medlemsstatistikk for 2021. 
__________________________________________________________________________ 
 
Antall skole- og kombinerte korps:     Medlemmer: 
 

111                    3995  
  

 
Antall voksenkorps:        Medlemmer:  
              
   71                     2465                       
                
Pr 31.12.21 har Regionen: 182 (185) medlemskorps med totalt 6460 (6209) medlemmer. 
(Tallene i parentes er fra NMF sin medlemsstatistikk for 2020) 
I 2021 er det en gledelig oppgang på 251 medlemmer.  
Det er en økning på 36 skole- og kombinerte korpsmusikkanter. 
Det er en nedgang på hele 18 drillere.  
Det er en oppgang på 84 medlemmer i kategorien andre medlemmer i skolekorps. 
Det er økning på 166 musikanter i voksenkorps. 
Det er en nedgang på 18 medlemmer i kategorien andre medlemmer i voksenkorps.  
 
Sammensetning pr 31.12.2021: 
3058 (3022) Musikanter i skolekorps/generasjonskorps 
121 (139) Drillere i skolekorps 
816 (732) Andre medlemmer skolekorps 
2320 (2154) Musikanter i voksenkorps 
144 (162) Andre medlemmer i voksenkorps   
 
 

D. UTVIKLINGSARBEID  
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D. 1 Generelt 
Medlemskorpsene bruker regionstyret og ansatte som rådgivere når det gjelder:   
Rekruttering, organisering av drift, samarbeid mellom korps, konflikter rektorer -  
skolekorps, interne konflikter m.m. 
 

D.2  Covid-19 
Pandemien har satt både styret, administrasjonen og våre medlemmer på prøve i 2020 og 
2021. Det har i perioder ikke vært lov å gjennomføre øvinger, konserter og arrangementer. 
Gjennom hele perioden har både styret og administrasjonen vært tilgjengelig for våre 
medlemmer. Vi har også besvarte spørsmål og innspill som er kommet inn under hele 
korona perioden. Vi har vært opptatt av å være tilgjengelig for våre medlemmer.  
 
Både styret og administrasjonen har hatt tett dialog med NMF sin interne smitteverngruppe 
for å holde oss oppdatert på gjeldene restriksjoner til enhver tid.  Denne smitteverngruppa 
sitter i en nasjonal smitteverngruppe med NMR. NMF har jobbet for å gi våre medlemmer 
best mulig informasjon, selv i en krevende tid der retningslinjene endres fortløpende. 
 
Å besvare flere ulike undersøkelser, fra både kommuner og nasjonale instanser, har vært 
en av oppgavene til administrasjonen. NMF har jobbet aktivt inn mot kulturdepartementet 
og lotteritilsynet for å få på plass best mulige kompensasjonsordninger for våre 
medlemmer. NMF har deltatt på flere møter med Bergen Kommune angående smittevern 
og hva dette betyr for våre korps. Vi har hele tiden hatt tett dialog med Bergen Kommune 
vedrørende det som gjelder øvingslokaler, størrelse og tilgang på lokaler.  
 
Samarbeidet som administrasjonen har hatt med Vestland Musikkråd, Amatørkulturen i 
Bergen og Norges Korforbund Hordaland har i denne perioden vært svært viktig. Der har vi 
utvekslet erfaringer, jobbet med problemstillinger som øvingslokaler, tolking av 
restriksjoner og deling av informasjon. Vi har også jobbet med å få tilrettelagt 
kompensasjonsordninger for våre medlemmer og stått sammen inn mot offentlige 
instanser.  

 

D. 3 Tilskuddsordning fra NMF Hordaland 
I 2021 opprettet NMF Hordaland en egen tilskuddsordning og det ble delt ut kr 438 000,- til 
ulike prosjekter rundt om i regionen. Det kom inn 29 søknader. Av disse var det 8 søknader fra 
voksenkorps og 21 søknader fra skolekorps. Den totale søknadssummen var på over 1,5 
millioner kroner. Det var hele 21 ulike korps som fikk støtte fra denne ordningen.  
 

D. 4 Rekrutteringsarbeid 
I 2021 har det ikke vært mulig å gjennomføre rekrutterings konserter i samarbeid med 
Sjøforsvarets musikkorps (SFMK).   
 

D. 5 Ung Dirigent – Hordaland 
 Ung Dirigent-kurset startet opp i desember 2020 og ble avsluttet i juni 2021. I løpet av 
programmet fikk 6 deltakerne innføring i grunnleggende direksjon, teknikker og øvelser, 
basis hørelære og partiturlesing. 
 
Faglig ansvarlig for Ung Dirigent er Trond Husebø.  
Kåre Stokke var med som administrativ leder på samlingene.  
 
Les mer her: https://musikkorps.no/ung-dirigent-samling/ 
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Vi valgte å avlyse Ung Dirigent-kurset som skulle ha oppstart i desember 2021. Det var bare 
3 påmeldte. Vi ser at dette er et kostbart prosjekt som skaper mye arbeid til få personer. 
Vi kommer i 2022 til å satse på å utvide dirigentnettverket som favner flere korps og 
dirigenter enn Ung Dirigent. 
 

D. 6 Workshop «Bedre Korps» 
Januar hadde vi digital oppstart av vår 3. gruppe av workshop. De andre gruppene fra 
høsten hadde vi digital oppfølging, og gikk mere over til en- til- en oppfølging.  
 
På workshopene snakket vi om:  

• Nettverksbygging og erfaringsdeling  
• Organisasjonsutvikling og styrearbeid  
• Hvordan engasjere medlemmer og skolekorpsforeldre  
• Rekruttering 

 

D. 7 Drill - trenerkurs 

Den 8. til 10. oktober ble det arrangert ulike trenerkurs i Drill på Sveio. Det var 13 
deltakere på Ung Trener, 14 deltakere på Grunnkurs og 2 deltakere på Trener 2. 
Deltakerne skal også gjennomføre en teoretisk prøve etter kurset. Sveio Drill var teknisk 
arrangør for kurshelgen. Neste kurshelg blir satt opp i november. 

Mere info: Trenerkurs i Hordaland og RogalandNorges Musikkorps Forbund | Norges 
Musikkorps Forbund 

E. INSTRUKSJON  
 

E. 1 Sommerkurs 
Endelig kunne vi arrangere sommerkurs igjen. Kursene ble gjennomført på den 
tradisjonelle måten. I år ble det gjennomført seks sommerkurs i regionen. Gult kurs på 
Askøy og Manger, rødt kurs på Askøy, blått brasskurs på Manger, svart brasskurs på Manger 
og blått/svart janitsjarkurs i Åsane. Alle kurs ble gjennomført på god måte med dyktig 
musikalsk og administrativ stab. I år har vi fått mange gode tilbakemeldinger både fra ulike 
foreldre, korps og musikanter. Det var en stor glede for mange å kunne delta på kurs igjen!  
 
Gult kurs  
For de som er fylt 9-11 år/ født: 2011-2010,  
21 deltakere Askøy og 46 deltakere Manger.  
Dato: 29.07.-01.08 og 04.08.-07.08  
Sted: Erdal ungdomsskole, Askøy (29.07.-01.08)  
og Radøy ungdomsskule, Manger (04.08.-07.08)  
Avslutningskonserter: Erdal 1. august og Manger 07. august  
 
Rødt kurs; 
For de som er fylt 12-13 år/ født 2009-2008, 51 deltakere.  
Dato: 26.07-31.07. Sted: Fauskanger Barne- og Ungdomsskole, Askøy  
Avslutningskonsert 31. juli.  
 
Blått kurs brass 
For de som er fylt 14-15 år/ født: 2007-2006, 36 deltakere  
Dato: 26.07.-01.08  
Sted: Manger Folkehøgskule  
Avslutningskonsert 1. august  
 

https://sign.visma.net/nb/document-check/408d31ab-4712-46cd-9425-824abd7ea2d2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

https://musikkorps.no/trenerkurs-i-hordaland-og-rogaland/
https://musikkorps.no/trenerkurs-i-hordaland-og-rogaland/


 

Blått/svart kurs janitsjar  
For de som er fylt 13-19 år/ født: 2007-2002, 46 deltakere 
Dato: 02.08.-08.08 Sted: Åsane Folkehøgskole  
Avslutningskonsert 08. august  
Støtte fra Bergen Kommune med kr 100 000,- 
Svart kurs brass  
For de som er fylt 15-19 år/ født: 2005-2002, 45 deltakere  
Dato: 02.08.-08.08  
Sted: Manger Folkehøgskule  
Avslutningskonsert 08. august 
 

F. ARRANGEMENTER   
 

F. 1 Norgesmesterskapet for brassband (NM brass) 
NM Brass ble avlyst pga covid-19 i 2021.  
 

F. 2 Festspillene i Bergen 2021 – Kongekorpset 
Kongekorpset ble avlyst pga covid-19 i 2021.  
 

G. MEDALJER OG ANDRE UTMERKELSER 

 
Årsmedalje for 60-års medlemskap er tildelt:    

Tore Strøm Strusshamn Musikkforening 13.03.  

 
Hedersdiplom 60 år 
Tore Strøm     Strusshamn Musikkforening 13.03. 

 
Hedersdiplom 75 år 
Ole Bernestangen     Arne Musikforening 02.03. 

 
Dirigentmedalje: 

Berit Madsen Skorpen    Minde Skoles Musikkorps 15.06. 

Yngve Nikolaisen    Rosendal Musikklag 04.06. 
 

H. REPRESENTASJON  
 

H. 1 Korpsjubileer/konkurranser der regionen har vært invitert 
Korps                                                    År  Representant 
Smørås Skole Musikkorps                                 50 år                   Eivind H. Hermansen   
Sæbø Skulemusikk                   50 år     Sara Hamre Sekkingstad 
Hordvik Musikklag        100 år            Ellen Marie Blix 
 
Konkurranser:           
HordaAmatøren 2021                                                              Eivind H. Hermansen   
            

H. 2 Møter og konferanser m.m. der regionen har vært representert 
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Organisasjon     Anledning 
Vestland Fylkeskommune                      Kulturkonferanse 
Amatørkulturrådet Bergen    Digitale møter 
Vestland fylkeskommune   Digital frivillighetskonferanse 
Norges Musikkorps Forbund     Ledersamlinger  

I. KONKURRANSER  
 

I. 1 Konkurranser i Regionens regi 
 

I. 1. 1 Hordablæsten 
Hordablæsten 2021 var planlagt som en fysisk gjennomføring for junior-generasjons og 
skolekorps den 24. og 25. april. Generasjonskorps og skolekorps skulle gjennomføres i 
Grieghallen mens juniorkorps var planlagt i Lungegaardens Kulturarena. Det var 76 
påmeldte korps.   
  
På grunn av nytt utbrudd av Covid-19 ble konkurransen gjort om til en digital konkurranse. 
Det ble noe frafall i påmeldingen. Totalt var det 53 korps som levert inn et bidrag til den 
digitale utgaven.  Erlend V Thorsen satte sammen de ulike videoene som ble sendt 
offentlig lørdag 24.april.  
  
Søndag 25.april holdt vi digital premieseremoni ledet av Kåre Stokke.  
Årets dommere: Bente Hage, Arvid Anthun, Haldis Bårdsen, Trond Madsen, Ole Kristian 
Bonden, Elisabeth Vannebo, Håkon Skjæret, Roger Andrea Holme, Siri Godø Wiik og Trond 
Dale.  
 

I. 1. 2 Vinterpokalen 
Vinterpokalen ble til Sommerpokalen, og ble gjennomført med lokale drilltropper i 
Steinsvik Arena 12. og 13. juni. Teknisk arrangør var Sveio Drill. Det var 183 deltakere på 
arrangementet og 138 antall startere. Sissel Thomsen var produsent for NMF Hordaland.   
 

I.1.3 Ungdommens Musikkmesterskap 
NMF Hordaland samarbeider med Bergen kulturskole, Musikkpedagogene Norge avdeling 
Hordaland og Norsk Kulturskoleråd Vestland om å arrangere regional UMM.   
NMF Hordaland hadde i 2021 ansvar for messing og treblås. UMM ble gjennomført i 
Kulturhuset Gimle, Rekstensamlingene og Bergen kulturskole lørdag   
  
Messing og treblås ble gjennomført i Kulturhuset Gimle lørdag 13.november.  
UMM Bergen hadde i 2021 40 solister og 6 kammergrupper.   
  
Fordelingen av deltakere:   
Piano :                                                15, hvorav 7 er kvalifisert til nasjonalt mesterskap.  
Kammermusikkgrupper:                        6, hvorav 3 er kvalifisert til nasjonalt mesterskap.  
Messing:                                             16, hvorav 4 er kvalifisert til nasjonalt mesterskap.  
Treblås:                                               6, hvorav 2 er kvalifisert til nasjonalt mesterskap.   
Slagverk:                                             3, hvorav 1 er kvalifisert til nasjonalt mesterskap.  
 

I.1.4. Hordaamatøren 2021 
Søndag 31.oktober ble HordaAmatøren 2021 gjennomført i Grieghallen i Bergen.  
Det var en glede å høre voksenkorpsene fylle Grieghallen med musikk. Det var totalt 9 
korps (et måtte trekke seg før konkurransen pga sykdom) som deltok fordelt på 4 
divisjoner. Skjold Nesttun Janitsjar vant Elite divisjon. Korpset, under ledelse av Bengt 
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Florvåg, ga publikum et helamerikansk program: Viva Musica, Alfred Reed, This Cruel 
Moon, John Mackey og avsluttet det hele med det kjente verket Armenske danser, også av 
Alfred Reed. 

Os musikkforening vant prisen for beste program. Korpset, under ledelse av Magnus 
Brandseth, spilte «Iberian Images», Frode Rydland/R. Leao og de avsluttet med et av 
Alfred Reed sine kjente verker: El Camino Real. Det var mange flotte fremførelser og 
korpsene viste høyt nivå i sine divisjoner. 

Dommere i årets konkurranse var: Håkon Skjæret, Siri Godø Wiik og Torild Hafskjold. 

Her er hele resultatlisten 

I. 2  Nasjonale og internasjonale konkurranser   
Covid-19 gjorde at det ikke ble gjennomført NM brass og NM janitsjar.  
 
NM skolekorps 2021 ble gjennomført i en digital utgave. Bergen tok storeslem og vant både 
innen brass og janitsjar. Blant brassbandene var det Tertnes skoles Musikkorps som vant, 
ett poeng foran Ytrebygda Skolekorps, også fra Bergen.  I 1. divisjon janitsjar tok 
Bergenskorpsene alle de tre øverste plassene og tapetserte pallen. Midtun Skoles 
Musikkorps vant foran nabokorpset Skjold Skoles Musikkorps, mens Ulriken Janitsjar tok 
siste plass på podiet. 

I 2. divisjon brass gikk Skodvin Skulemusikk til topps, med nyskrevet stykke av Kjetil 
Djønne. Djønne gikk nettopp til topps i klassen «Årets gjennombrudd» innen 
klassisk/samtidsmusikk i Musikkforleggerprisen. 

Se fullstendig resultatliste her: 
NM skolekorps gjennomført med glansNorges Musikkorps Forbund | Norges Musikkorps 
Forbund 

J. SAMARBEID UTAD  
 

J. 1 Vestland fylkeskommune 
Kontakten med fylkeskommunens kulturetat er svært god. Fylkeskommunen har gjennom 
mange år opprettholdt sine økonomiske bidrag til driften av NMF Hordaland. Det har også i 
denne meldingsperioden vært jevnlig kontakt med kulturadministrasjonen i Vestland 
fylkeskommune. NMF er også representert i referansegruppa for frivillig sektor i 
fylkeskommunen.  
 

J. 2   Bergen kommune 
Kulturavdelingen i Bergen kommune er en meget viktig samarbeidspartner for NMF 
Hordaland. Kommunen bidrar både med driftsstøtte og prosjektstøtte. NMF Hordaland har 
jevnlig kontakt med kulturavdelingen i Bergen kommune.  
 
Under pandemien i 2021 har NMF Hordaland vært med på flere digitale møter med byråden i 
for kultur i Bergen. Tilgang til og store nok øvingslokaler har vært en utforing under hele 
pandemien.  
 
Bergen kommune har etablert Amatørkulturråd for byen. Amatørkulturrådet jobber for å 
bedre vilkårene for amatørkulturen. Harald Borge (Sandvikens Ungdomskorps) 
representerer regionen som representant i valgkomiteen i Amatørkulturrådet.   
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Silje Borge fra regionstyret til NMF Hordaland har sittet i juryen for Bergen Kommune sin 
ungdomspris 2021. Prisen går til unge kulturutøvere eller til grupper eller personer som har 
gjort en frivillig innsats for barn og unge. 
 

J. 4  Hordaland Folkeakademi (HF) 
Denne organisasjonen er en sammenslutning av folkeakademi, region- og 
fylkesorganisasjoner som driver opplysningsarbeid, voksenopplæring og annen 
kulturaktivitet i fylket. NMF Hordaland er medlem, men har ikke vært representert i 
styret. 
 

J. 5  Kulturskoler 
NMF Hordaland har satt i gang et samarbeid med Vestland Kulturskoleråd. De har sendt ut 
en spørreundersøkelse til alle kulturskolerektorer i tidligere Hordaland. Undersøkelsen er 
for å få oversikt over hva kulturskolen gjør og hvordan de jobber. NMF ønsker også å vite 
hva vi kan gjøre for å bedre samarbeidet og hvordan vi kan legge begge til rette for 
korpsene. Kulturskolen i Hordaland har de siste 10 årene mistet 21% av sine elever på 
musikkundervisning. Undersøkelsen er første steget i å komme i kontakt og opprette 
samarbeid med alle kulturskolene i Hordaland.  
  

J. 6  Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) 
NMF Hordaland og Askøy Sang- og Musikksamskipnad har i flere år samarbeidet om  
sommerkurs på Askøy. NMF Hordaland er nå ansvarlig for kursene på Askøy mens ASM har 
rollen som teknisk arrangør. 
 

J. 7  Norsk Musikkråd (NMR) 
NMF er medlem av Norsk Musikkråd. NMF Hordaland har hatt jevnlig kontakt med Vestland 
Musikkråd. NMF Hordaland er representert i styret til Vestland Musikkråd ved styremedlem 
Ole Irgens.  
 

J. 8 Studieforbundet Livslang Lærings 
NMF Hordaland er medlem av Studieforbundet Livslang Lærings. Daglig leder i NMF 
Hordaland er medlem av regionutvalg for Vestland som representant for Studieforbundet 
Livslang Lærings inn i VOFO. Det er to møter i året, og mandatet er å representere NMF 
interesse inn i regionutvalget. Studieforbundet Livslang Lærings er medlem av VOFO. 

K. HORDALAND UNGDOMSKORPS (HUK) 
 
Hordaland Ungdomskorps er NMF Hordaland sitt representasjonskorps, et Regionkorps med 
janitsjarbesetning bestående av ungdommer fra Hordaland. Korpset som teller over 60 
musikanter, har flere helgesamlinger i året, og skal være et ekstra undervisningstilbud til 
regionens dyktigste musikanter med spesiell interesse for korpsmusikk. Hordaland 
Ungdomskorps har hatt en jevn god besetning. Korpsets faste dirigent er Arvid Anthun. 
 
Samlingen 12. til 14. februar ble dessverre avlyst. Men vi gjorde samlingen heldigital. 
Fredagen ble det holdt et foredrag med Gyrid Beck Solberg. Hun holdte et inspirerende 
foredrag; «Det er deg det kommer an på!».  
 
Den faste palmehelg samlingen ble utsatt til 4. til 6. juni. Samlingen ble holdt ved Skjold 
Skole En fin avslutning i en koronapreget sesong. Teknisk hjelp var Skjold Skoles 
Musikkorps.  
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Prøvespill for HUK ble gjennomført lørdag 12.juni i Fana kulturhus.  
I jury satt Arvid Anthun og Beate G Holmefjord. I tillegg hadde vi med Astrid Eide som 
fulgte opp kandidatene. Det var totalt 17 påmeldte hvor av 9 stilte fysisk. Resten sendte 
inn video. Det ble 11 godkjent.  

 

NMF Hordaland har forlenget kontrakten med Arvid Anthun til juli 2023, samt at vi har 
signert en 2 års kontrakt med Kåre Stokke som administrativ leder for HUK. 
 
Det har blitt en tradisjon for HUK å holde samling på Strusshamn skole siste helgen i 
november med Strusshamn skoles musikklag som teknisk arrangør. Det ble en ordinær 
samling med overnatting og julebord for musikantene. Søndag 28. november hadde HUK 
jubileumskonsert i en utsolgt Håkonshall. Sara Hamre Sekkingstad var konferansier. I 
tillegg til korpsets nåværende kunstneriske leder Arvid Anthun, hadde vi med oss 
gjestedirigenter som alle har vært kunstneriske ledere for HUK: Karl Ole Midtbø, Jan L. 
Jacobsen, Reid Gilje og Rune Hannisdal. 
               
NMF Hordaland takker medlemmene i HUK for tålmodighet og forståelse for at HUK sitt år 
ble annerledes og oppstykket. Vi takker også tekniske arrangører, teknisk hjelp og ledere 
for en flott innsats. 
 
En stor takk også til Arvid Anthun sitt gode kunstneriske arbeid. 

L. NORGES MUSIKKORPS FORBUND 
 

L. 1  Forbundsstyret 2020 – 2022 
Landsmøtet ble avholdt digitalt 09. - 10. oktober 2020. Forbundsstyret fikk følgende 
sammensetning: 
 
President:   Rita Hirsum Lystad     NMF Øst 
Visepresident:   Christian Børresen    NMF Innlandet 
Styremedlemmer:             Vigdis Villanger             NMF Hordaland 
    Sverre Skjauff               NMF Hordaland 
                                        Gina Russel              NMF Øst 
                       Jørgen Foss    NMF Øst 
    Erling Johan Myrseth   NMF Øst 
    Rebekka Selnæs   NMF Trøndelag 
 
Varamedlemmer           Christin Nyland             NMF Innlandet 
                                        Stine Sivertsen                           NMF Nord-Norge 
    
Ansattes representanter  Birgitte Grong 
     Finn Arne Dahl Hansen (vara) 
 
NMFs kontrollkomite           Frank Mathisen    NMF Nord-Norge 
                                         Eirik Helland                                NMF Hordaland  
                                         Bjørg Odland                          NMF Rogaland 
    Oddgeir Øren (vara)   NMF Nordvest 
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L. 2  Sluttord 
I korpsfylket Hordaland vil vi se tilbake på 2021 som det året hvor vi ikke hadde så mange 
øvelser vi kunne ønske oss, ei heller det antall konserter og opptredener som vi hadde 
planlagt. Konkurranser vi hadde gledet oss til ble dessverre avlyst. 
 
Vi hadde håpet at vi kunne arrangere NM Brass i Grieghallen i februar måned, men grunnet 
pandemien valgte NMF å avlyse arrangementet.  
 
Et annet flott arrangement som vi har i NMF Hordaland er Vinterpokalen i drill, som ble til 
Sommerpokalen og ble arrangert for 12. gang. Denne gang på Steinsvik Arena juni med 183 
deltakere.  
 
Våre populære sommerkurs kunne heldigvis gjennomføres i år og 245 musikanter deltok. 
Deltagelsen var noe lavere enn forventet, men usikkerheten rundt pandemien tror vi er 
årsaken. 
 
NMF Hordaland arrangerte regional UMM (Ungdommens MusikkMesterskap)i samarbeider 
med Bergen kulturskole, Musikkpedagogene Norge avdeling Hordaland og Hordaland 
Kulturskoleråd. UMM ble gjennomført i Kulturhuset Gimle, Rekstensamlingene og Bergen 
kulturskole lørdag 13. november. 
 
NMF Hordaland har fortsatt tilbudet om Korpsklynger. Et tilbud vi opplevde som svært 
viktig for korpsene våre. Regionstyret har også hatt styreseminar der det ble lagt planer 
om fornyelse av HordaAmatøren. Det ble lagt planer for å kompetanse heve korpsene, 
samt å starte utviklingen av  ulike workshoper til bedre Korps konseptet (en del av 
korpsklyngene).  
 
Vårt representasjonskorps Hordaland Ungdomskorps jobbet godt frem mot sitt 40 års 
jubileum. Søndag 28. november hadde HUK jubileumskonsert i en utsolgt Håkonshall. På 
konserten fikk vi en musikalsk reise over noen av stykkene HUK har spilt gjennom 40 år.  
 
Et annet arrangement vi fikk gjennomført i 2021 var Hordaamatøren med 9 deltakende 
korps. Hordaamatøren ble arrangert søndag 31.oktober i Grieghallen.  For regionen var det 
viktig at vi fikk gjennomført en etterlengtet konkurranse. Tilbakemeldingene fra korpsene 
som deltok var gode og vi vil utvikle konkurransen videre.   
 
NMF Hordaland er en av få organisasjoner som opplever økning i medlemstallet i 2021. 
Dette er gledelig og et tegn på at det jobbes godt i det enkelte medlemskorps med 
rekruttering. Økningen i NMF Hordaland var på 251 medlemmer. 
 
Styret og administrasjonen har hatt løpende kontakt med offentlige myndigheter for å 
jobbe frem kompensasjonsordninger til korpsene våre. NMF Hordaland har i likhet med 
korpsene våre hatt behov for koronastøtte grunnet arrangementer som ble avlyst eller 
redusert i omfang. Vi har mottatt kr. 670.636 i kompensasjon.  
 
De ordinære driftstilskuddene vi mottar fra Vestland engasjerte foreldre og Bergen 
kommune er med på å legge grunnlaget for driften av NMF Hordaland. Uten disse midlene 
ville det vært vanskelig for NMF Hordaland å opprettholde de gode tilbudene vi gir til 
korpsene i vår region.   
 
Styret i NMF Hordaland vil takke både korpsene og drillerne våre for godt samarbeid og 
viktige tilbakemeldinger i dette krevende året. Vi vil også takke alle engasjerte dirigenter, 
instruktører, foreldre og andre ivrige dugnadsgjenger for uvurderlig innsats. NMF 
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Hordaland har vi en meget dyktig administrasjon som jobber med å forbedre tilbudet til 
medlemmene våre. Styret vil takke administrasjonen for å ha stått på for korpsene våre. Vi 
håper nå vi kan legge korona bak oss og fortsatt utvikle NMF Hordaland til beste for 
medlemmene i vår region. 
 
 
 

NMF Hordaland 14. mars 2022 
   
 

Eivind H. Hermansen   Sara Hamre Sekkingstad              Roger Aalen  
            leder              nestleder              styremedlem 

   
           Knut Johan Onarheim                  Kåre Stokke                  Ellen Marie Blix 

styremedlem                     styremedlem              styremedlem 
 
 

      Ole Irgens                                                  Janne-Chr. H. Rabben 
               styremedlem                                                            daglig leder 
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