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ÅRSMELDING 2008 
for 

Strinda Strykeorkester (SSO) 
 

 
 

 
Styret 2008 

Etter årsmøtet  29. februar 2008 konstituerte styret seg slik: 
   
Leder Gisle Daae Johansen 
Nestleder Robert Morsund   
Sekretær Jørn Stene 
Kasserer  Per Olav Asklund 
Ungdomsrepresentant Sofie Eiksund 
Styremedlem Erik Hagtun  (vår repr. i UNOF lokalt) 
  
Varamedlemmer Astrid Rydock 
                                  Liv Antonsen 

 
Valgkomité Lars Slørdal 
 Ulrike Griep 
 
Revisor Gudmund Eiksund  
  
 
Styrets møtevirksomhet 

Styret hadde 9 styremøter i 2008 – ett før årsmøtet, tre i perioden mars-juni og fem etter 
sommeren. Styret har også vært representert på UNOF`s kontaktmøter vår og høst. 
 
           
Informasjon til medlemmene (SSO-info) 

Sju SSO-Info ble i løpet av året sendt på e-mail til medlemmene. 
   
 
Web-sida (www.strindastryk.no) 

Erik tok på seg ansvaret for websida da det sittende styret konstituerte seg i mars 2008. I løpet av 
året ble sida omskapt og forbedret, og den framstår nå i tidsmessig og brukervennlig utgave. Alle 
medlemmer oppfordres til å klikke seg inn der og bruke den. Styret har ei målsetting om å  
benytte websida mer aktivt framover, både for intern og ekstern informasjon. 
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Medlemstall – pr. desember 2008: 
 

 Barn Voksne Aspirant Hoved Kammer Sum 

2008/2009 38 16 23 31 12 54 

2007/2008 39 18 27 29 9 57 

2006/2007 36 19 31 24 - 55 

2005/2006 44 22 37 28 - 66 
 
Tendensen er at de eldste ungdommene ser ut til å fortsette i SSO selv om de passerer 16-
årsalderen og begynner i videregående skole. Dette er en ny utvikling, og den kan være en av 
årsakene til at nedgangen i medlemstall ser ut til å være snudd til stabilitet. Rekrutteringen til 
Aspirantorkesteret er fortsatt bra. I det siste er det kommet til en del gutter der, noe som gir mer 
bredde og mer kjønnsmessig balanse i miljøet. Vi ser nå at det rekrutteres ungdom direkte til 
Kammerorkesteret fra andre skoleorkestre i byen. 
 
 
Kammerorkesteret 

SSO's satsing på de eldste ungdommene ser fortsatt ut til å være en suksess. Musikalsk sett førte 
2008 til heving av nivået, og kammeraktiviteten ser dessuten ut til å ha ført med seg økt sosial 
trivsel. 
 
Deltakelsen på Landsfestivalen i Sandnes i juni var en suksess. Mini-turneen i Namsos før jul er 
også blitt rapportert inn som en positiv opplevelse. Her fikk Kammerorkesteret spille for et helt 
nytt og spennende publikum, og ungdommene fikk prøvd seg i uvante omgivelser. 
 
Ei viktig forutsetning for at 2008 har vært så bra, er dirigenten. Håkan ledet Kammerorkesteret 
til musikalsk framgang og bidro klart positivt til å etablere et ungdommelig og målbevisst miljø. 
 
Framgangen for vårt kammerorkester kommer samtidig med UNOF's lokale satsing på et 
kammertilbud for de eldste ungdommene i byens skoleorkestre. Det bidrar nok til den positive 
utviklinga, og ser dessuten ut til å dekke et klart behov for et samspillstilbud for denne 
aldersgruppen ut over det de fire skoleorkestrene hver for seg ser ut til å være i stand til å gi. 
 
For SSO må utviklinga i 2008 sees på som en bekreftelse på at vår bevisste økonomiske og 
musikalske satsing på kammerorkesteret er et riktig valg. 
 
 
Konserter og opptredener i 2008 

12. - 13.1 Orkesterseminar – Orkdal – med Sturla Eide 
3.2  Nyttårskonsert – Strindheim kirke – Aspirantorkesteret 
23.4    Vårkonsert – Blussuvold  Ungd. Skole – alle orkestrene + Foreldreorkesteret 
30.4  Barnehagekonsert – Strindheim kirke – Aspirantorkesteret 
6. og 7.5 Skolekonserter   
7. - 8.6  Superseminar (i UNOF-regi) – Byåsen skole – Kammerorkesteret 
11.6  Sommeravslutning m/konsert inne i KBS-senteret – alle orkestrene 
19. - 24.6 Landsfestivalen i Sandnes – Kammerorkesteret 
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31.10 - 2.11 Seminar Storvallen – Sverige  
8.11 Konsert på Dokkhuset – Aspirantorkesteret i samarbeid  m/ Bergmund Skaslien 

og Juniorsolistene 
28. - 30.11 Tur til Namsos – Kammerorkesteret 
30.11  Konsert på Lian restaurant – alle orkestrene 
10.12   Juleavslutning med konsert på Ringve vgs – alle orkestrene 
24.12  Julegudstjeneste Strinda kirke  
       
 
Dirigenter 

Vi hadde i 2008 de samme dirigentene som året før: 
 

 Håkan Henriksen – fast dirigent for Hovedorkesteret og Kammerorkesteret 

 Ragnhild Endseth Hagerup – fast dirigent for Aspirantorkesteret  
 
I kortere perioder vikarierte Ragnhild for Håkan som dirigent for Hovedorkesteret. Jan Petter 
Hilstad steppet inn som vikardirigent ved behov. 
 
Helt på slutten av året klarte styret endelig å få sluttført sitt arbeid med dirigentenes kontrakter.  
I samme periode sa vår hoveddirigent Håkan ifra om at han ikke ønsket å fortsette i stillinga. 
 
På kort varsel overtok Jan Petter Hilstad ansvaret for Hoved- og Kammerorkesteret, i perioden 
fram til sommerferien 2009. Kontrakt vil bli inngått, med mulighet for forlengelse ut over denne 
perioden. 
 
 
Øvingslokaler 

Som de foregående årene har vi tilholdssted i kjellerlokalene ved Åsvang skole. 
 
 
Ukentlige øvelser 

Orkestrene har hver onsdag øvelser til følgende tider: 
 

 Aspirant kl. 17.45 – 19.15 

 Hoved  kl. 17.45 – 19.30 

 Kammer kl. 19.30 – 20.30 
 
 
Kontingent 

I 2008 var kontingentsatsene pr. semester som følger: 
 

 kr. 800 Aspirantorkester  

 kr. 100 Hovedorkester 

 kr. 1100 Hoved- og kammerorkester 

 kr. 600 Kammerorkester 

 kr. 2400 Maksimumsbeløp for familier  
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Forsikring 

Orkesteret har tegnet en instrumentforsikring for alle medlemmer. Denne forsikringen dekker 
maksimalt kr. 50 000,- kroner pr instrument og gjelder over hele verden. 
 
De som har dyrere instrumenter enn dette må tegne egen forsikring. 
 
 
Kaffe-/kakesalg under TKMK's sommerkonserter, Byåsen vgs, 14.6 

Komiteen, som gjorde en strålende forberedelsesjobb, besto av Håkon Gaut, Toril Hanssen og 
Jørn Stene. Under målbevisst, entusiastisk og klar ledelse av Håkon tok komiteen ansvaret for 
god gjennomføring av en stor kollektiv dugnadsinnsats fra foreldrene. SSO fikk dermed inn ca. 
15 000 friske kroner til SSO’s kasse.  
 
 
TAKK 

Gjennom 2008 har vi hatt positive medlemmer og aktive foreldre. Stemninga, spillegleden og 
humøret har vært upåklagelig på øvelsene og gjennom seminarer og konserter. Men i tillegg er 
Strinda Strykeorkester i den heldige situasjon at vi har dyktige og entusiastiske dirigenter, med 
blikk for musikalsk standard og samspillets utfordringer. 
  
Styret vil benytte anledningen til å takke dirigentene, alle medlemmer og deres familier for 
innsatsen. 
 
 
 
 
Trondheim, 13.02.2008 
 
Styret for Strinda Strykeorkester  
 
v/Gisle Daae Johansen  (leder) 
 


