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VEL MØTT TIL NY SESONG I FET SKOLEKORPS! 
 
VELKOMMEN TIL ALLE NYE ASPIRANTER 
Vi ønsker velkommen til alle dere nye asiranter. Alle har nå hatt tilbud om sin første spilletime i 
kulturskolen, og dette håper vi ga mersmak! Første fellesøvelse blir første tirsdag etter høstferien, dvs. 
I uke 41. Nærmere beskjed om tidspunkt kommer vi tilbake til. 

 
NYE KORPSLEDERE FOR JUNIORKORPSET 
Vi takker Kristin og Jeanette som har vært korpsledere for juniorene i to år. Det er nå et sterkt behov 
for to nye korpsledere for juniorkorpset. Dette er kanskje korpset koseligste jobb. Det trengs ingen 
kunnskaper rundt korpsdrift og instrumenter. Vervet består i å hjelpe musikanter og dirigenter med 
praktiske oppgaver i forbindelse med øvelser og konserter, f.eks. rigge klasserom før og etter øvelser, 
kopiere noter osv. Husk også at rigging av klasserom kan alle foreldre/foresatte bidra med selv om de 
ikke er korpsledere. Meld deg til tjeneste på e-post: leder@fetskolekorps.no eller tlf. 99733081. 
Gjerne før øvelsen på tirsdag! 
 

SPILLEOPPDRAG PÅ FEDRELANDET 5. SEPTEMBER FOR FET IL – GJELDER KUN HK 
Hovedkorpset har blitt bedt om å spille på folkefesten på Fedrelandet i forbindelse med 
lokaloppgjøret mellom Fet IL og Åkrene lørdag 5. september. Kampen starter kl. 12.15, og korpset skal 
spille før kampstart. Oppmøte skjer ved Fethallen kl. 11.30. Korpset spiller marsjer. 
 
Antrekk: Korps-t-skjorte og overtrekksjakken. 
Husk instrument, marsjhefte, nødvendige seler, marsjtrommer/stikker og noteklype. 
 

SPILLING I ANLEDNING KRONPRINSPARETS BESØK PÅ LENSENE 16.09.15 – 
GJELDER KUN HK 
Kronprinsparet kommer til Fetsund Lenser onsdag 16. september. Da blir det 17.mai-stemning på 
Lensene, og korpset er bedt om å spille. Alle skoleelever i barne- og ungdomsskoler i Fet hentes i buss 
ca. Kl. 12. De som kommer fra andre skoler, møtes direkte på Vinkelen kl. 12.45. Oppdraget avsluttes 
ca. kl. 15. Musikanter som skal tilbake til sine skoler, får buss tilbake. Bussen kjører da først til Dalen 
og Riddersand før Hovinhøgda og Garderåsen. Dette skyldes at disse må rekke ekstra skolebusser som 
settes opp fra Dalen og Riddersand. Elever fra vgs kan også få skyss med denne bussen. 
 
Mer detaljer rundt dette oppdraget kommer. Det jobbes bl.a. med en løsning der 
instrumenter/uniform  kan leveres på lensene/Vinkelen tirsdag etter øvelsen slik at musikantene 
slipper å dra med seg dette på skolen denne dagen. 
 
Antrekk: Full uniform. 
 
I forbindelse med dette oppdraget, trenger korpset noen foreldre som kan være til stede og hjelpe til 
med noe organisering mellom kl. 12.30 og oppdragets slutt. De som har anledning til å være med, gir 
beskjed på e-post leder@fetskolekorps.no eller tlf. 99733081. 
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HUSK Å SI FRA TIL KORPSLEDER HVIS DU IKKE KAN KOMME PÅ ØVELSE! 
Korpsledere er  
Hovedkorps: Anita Lind (97760027) og Marianne Søbakk (99504080) 
Juniorkorps: Ledig verv/stilling. Beskjed gis inntil videre til Solveig (99733081) 
 

Fast øvelsestid Fast øvelsessted Hvem? Korpsledere 

Tirsdager 1800-1930 Østersund, 10. 
klassebasen 

Juniorer   

Tirsdager  18-2030 Østersund, amfiet Hovedkorps Anita Lind (97760027) 
Marianne Søbakk 
(99504080) 

 
 

Styret 2015 

Verv: Navn: Mob: Mail: 

Leder: Solveig Taraldset 99733081 leder@fetskolekorps.no 

Nestleder: Kristoffer Søbakk 47482818 kristoffer@sobakk.no 
Sekretær: Kristin Hvalstrand  99248480 krihval@online.no 

Kasserer Randi Høilund 99518647 randi@hrevisjon.no 

Styremedlem Elin Hermanstad Havik 48118540 eliher@vegvesen.no 

Styremedlem Kirsti Hettasch 98483992 hettasch@hettasch.com 

Styremedlem Frank Ove Lind 97777773 frank.ove.lind@gmail.com 

Vara Vigdis Lien Olsen 97033379 Vigdis.lienolsen@gmail.com 

Vara Mette Rogndokken 99601741 rogndokken@gmail.com 

 
Instrumentansvarlig er Stig Olsen. Han kan nåes på mail stigolse@gmail.com og på mob 90047316 
Loppegjeng er: Harald Holm, Dennis Grepperud og Sigurd Ekre. Disse nåes på mob 41422245 eller på 
lopper@fetskolekorps.no 
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