
Norges Musikkorps Forbund
Norges største (og viktigste..) Frivillige kulturorganisasjon

Aktivitet, kvalitet og synlighet



Litt personlig:



Aktivitet er viktig:

Korps med mer enn 9 aktiviteter pr. år lykkes med

• Medlemsvekst

• Mindre frafall

• Bedre miljø

• Høyere kvalitet

• Høyere foreldreengasjement



Tenk igjennom hvordan vi fremstår….
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=1027620060707559

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=1027620060707559


Slipp til ungdommen!!!!!!!

Utfordringer

• https://www.youtube.com/watch?v=eETgc8zVL-0

forbilder

https://www.youtube.com/watch?v=eETgc8zVL-0


«Fake it til You Make it «

Sett mål, så skjer det mye

• https://www.youtube.com/watch?v=Gcxkt6vDoNI

https://www.youtube.com/watch?v=Gcxkt6vDoNI


Fortell hvem vi er !!!!! Ikke hvem vi ikke er

diskusjon

• Dugnad

• Fysisk trening

• Nerd

• Kan noe få kan



Dyrk det sosiale

Få nye venner

• Hvem er den viktigste tillitsvalgte i ditt korps?

Skap magi sammen



Noen tall NMF:

Hvem er vi for?

• Alle som vil ha musikk som hobby

• Alle som liker korpsmusikk

• Alle som liker musikk til offentlige arrangement

• Stolte foreldre og besteforeldre

«salgsobjekt»

• 56 385 medlemmer

• 1590 korps (skolekorps, drillkorps og voksenkorps)

• Ca 80 000 foreldre

• Ca 160 000 besteforeldre

• Ca 160 000 onkler og tanter

• 5 600 000 Nordmenn i mai som skal læres opp til at korps 
er mer enn 17. mai



Kanalene våre

Musikkorps.no

Nyhetsbrev



Spons i NMF

Inntekt til                 
drift

MedlemsfordelerInntekt til 
prosjekt

Trafikk til hjerte Trafikk til butikk



Potensielle sponsorer:

Trafikk til Butikk
(medlemsfordeler)

• Telefonselskap

• Strømselskap

• Oljeselskap (Shell/Circle K)

• Strømmeselskap (Altibox/Strim)

• Skoringen

• Norwegian

• VY

• MC Donands/BurgerKing????

• Bilimportør

Trafikk til hjerte

• OBOS

• Norsk tipping

• Equinor

• Oppdrettsselskap

• Matprodusenter (Orkla/Tine)

• McDonalds/Burgerking
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