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Årsmelding for Sømna Hornmusikk 2013. 

 

Sømna Hornmusikk hadde pr.31.12.2013    31 innmeldte medlemmer. 

 

Vi fikk i løpet av 2013 ingen nye medlemmer, men vi fikk 4 aspiranter. Eirik Hopen, Trine 

Sivertsen, Randi Stein og Bjørn Østbakken. I tillegg en ekstra aspirant på Trombone, Kirsten 

Hauglund.  Og Ingrid og Marie Solli Oppegaard er med som ungdomsmusikere. 

Dette var et resultat av god verving blant annet under Sømnamesa. 

 

Styret har bestått av: Tove Buskerud (leder) Jannike Rasmussen (nestleder) 

Petter Rønning(kasserer) Jon Rune Enge (materialforvalter for lyd og lys) Marit Holt Sund 

(materialforvalter for instrumenter, uniformer, noter mm) og Heidi Slåttøy (sekretær). 

 

Sømnamessa ble ledet av: Tove Buskerud general, Kirsten Hauglund utstillersjef, Harald Einvik 

underholdningssjef. 

 

Styret har hatt 7 møter og behandlet 27 saker i 2013. 

 

Året 2013 har også vært et godt år med en del spilleoppdrag, konserter og deltagelse på 

Torghattfestivalen. 

Alt skal forsøkes beskrevet kronologisk her i rapporten. 

 

Etter en fortjent juleferie startet vi opp øvelsen 9. januar med friskt mot. 

 

Påmelding til Torghattfestivalen gikk ut 31.12.2012. Klok av skade fra 2010 meldte leder korpset 

på allerede i oktober 2012. 

Og allerede så tidlig som i juli 2012 ble Corner motel booket for helga. 

Vi fikk tidlig beskjed om at vi hadde fått plass og den endelige planleggingen startet. 

 

Årsmøte ble avholdt på Sandvåg fredag 8.februar.  

 

Håkon Næss fylte 75 år tirsdag 5.mars. Den dagen skulle vi øve til Kulturskolens 10 års jubileum. 

Der for «avlyste» vi øvelsen mandag 4.mars og dro på overraskelsesbesøk til Håkon. Der ble vi 

godt tatt i mot av en overrasket Håkon, og en ikke så veldig overrasket Greta. 

 

Onsdag 6.mars feiret Kulturskolen 10 års jubileum og vi var med å kaste glans over jubilanten 

med å delta på 2 konserter den ettermiddagen/ kvelden. Vi hadde musikalsk samarbeid med 

Kulturskolens barnekor og Trælnes mannskor. 

 

Vi hadde planer om et lite vår prosjekt også, men da det viste seg å bli vanskelig å få til 

samarbeid med musikere valgte vi å avlyse det hele. Og heller sette fokus på 17.mai marsjer!! og 

Torghattfestivalen. 

 

Vi «avlyste» på nytt en øvelse, 22 april, og fikk endelig spilt for Nina Hamre, som i mellomtiden 

hadde rukket å fylle 1 år ekstra (51). Men den utålmodige Nina som trodde hun skulle på 
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gruppeøvelse ble i hvert fall gledelig overrasket. 

 

Neste opptreden var 17.mai. I år spilte vi i Vik, med marsjering rundt Halvvegan og på 

Kirkehaugen. Sos fikk også tradisjonelt besøk av oss. 

Og etterfølgende frokost på kroa. 

Resten av dagen fulgte i god gammel tradisjon med spilling i barnetoget, i Sømnahallen og den 

musikalske del av dagen ble avsluttet på Berg og borgertog. 

Litt senere på ettermiddagen møttes en del av medlemmene hjemme hos Halvard Søraunet Hauan 

og Jannike Rasmussen for en koselig avslutning. Denne grillfesten har nå blitt en god tradisjon 

som medlemmene vet å sette stor pris på. Takk til Jannike og Halvard for flott initiativ og at de 

åpner heimen sin for oss. 

 

Lørdag 15.juni spilte vi på Skjærgårdstreffet på Berg i regi av Nordstrømmen og Velfjord 

trekkspillklubb. 

 

Så var det endelig klart for Torghattfestival 2013, 20.-23.juni 2013. 

Hele Corner motell med unntak av 1 rom var reservert Sømna Hornmusikk. Det tok 1 døgn så 

fikk vi det rommet også inkludert i prisen. Ina Lande tok vel i mot oss og sørget godt for oss hele 

helga med god frokost og velvilje. 

I forkant hadde leder bestilt nye pike`skjorter. Et sett med svarte og et sett med turkise. Etter 

hektisk ringeaktivitet til Hias fikk de trykket på kua vår, og levert de på døra til Corner (takk til 

de) Først kom de turkise på torsdag, så kom de svarte etter på fredag. 

Turkis farge var overraskende Kongeblå. Leders medbrakte ørepynt passet da selvfølgelig ikke, 

men ellers var vi veldig fine i nye skjorter. 

Når været i tillegg tillot at kofta kunne ligge på motellet var vi veldig fine og synlige i bybildet. 

Nye berets hadde vi også investert i og vel vel…. 

 

Vi innledet helga med 2 spillinger torsdag. Først en koselig konsert på Tørrfiskbrygga og så 

tradisjonelt på Hurtigrutekaia ved midnatt. På disse 2 konsertene var Marianne Sandstad med oss 

på en lynvisitt. Og allerede på første konsert måtte vi låne ut Harald til et annet korps. Harald tok 

utfordringen og ble deres faste trommegutt store deler av helga. Men vi fikk han tilbake, 

heldigvis, fra korpset som het Dale musikkorps og kom fra Dale i Sunnfjord. 

De som hadde valgt å overnatte allerede fra torsdag fikk en veldig hyggelig fredag i byen. Vi 

inntok dronning verandaen på Corner og hilste til medmusikanter. Slik satt vi også da Linda 

Blikø sluttet seg til oss for resten av helga. 

 

I år spilte vi også på hurtigrutekaia da sørgående hurtigrute la til kai på ettermiddagen. I god 

tradisjon ble det litt disputt rundt notevalg, men når Harald slo opp hadde vi alle samme marsj på 

noteklypa. 

Vi spilte ikke mer den dagen, men vi hadde mange meninger! om de som spilte til dans om 

kvelden. Særlig om hvordan det helst skulle vært gjort og spilt!  

Og festen, den vant vel vi. 

Lørdag var det gågateshow og spilling om bord i ei ferge ute på fjorden. Vi kunne nevnt et lite 

opptak som havnet på BA-nett, men det er kanskje like godt å la det være. Å stå stille på en båt 

for så å spille rent og pent i regnvær er ikke helt lett, selv ikke for SHM. 

Fellesmarsjeringen var like spennende som alltid med full fart og rask veksling mellom marsjene 
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Kvelds- festen på brygga vant vi selvfølgelig, nå hadde også Edvinius (Edvin Olsen) sluttet seg 

til oss etter mye mas fra oss byboere. 

 

Søndag var vi på ny klar for spilling i Torghatthålet. Strevsomt for flere å komme seg opp dit, 

men belønningen er stor når man først er på plass og konserten kan begynne. 

Alt i alt en meget vellykket festival som mange valgte å avslutte med et felles måltid på Milano. 

 

31.august fylte Nord-Norsk Pensjonistskole 25 år og vi deltok både på jubileumskonserten på 

formiddagen og festen i Sømnahallen på kvelden. 

 

I september døde en musikervenn, BMK`s Sølvi Pedersen. Sømna Hornmusikk var representert i 

begravelsen fredag 13.september og vi ga også en bårebukett i kirken. 

 

21.september kastet vi glans og musikk over åpning av miljøgata i Vik sentrum. 

 

Neste store felles innsats var Sømnamessa 2013 som i år ble arrangert for 29.gang. Mye arbeid 

for noen over lang tid og arbeid for alle i løpet av helga. Vi er blitt gode på gjennomføringen av 

messa, det er et godt smurt maskineri som settes i gang onsdag ettermiddag klokken 15. 

I år tok vi middagsserveringen selv, oppsummeringa konkluderte med at det fixet vi bare godt. 

 

Vi hadde øvingshelg 29.nov-1.desember.  

Vi spilte i Vik 1.desember i forbindelse med julegrantenning. Noen deltok også på Berg sammen 

med skolekorpset lørdag 30.nov.  

Samme kveld arrangerte vi julebord med ferdig bestilt Thai-mat på menyen.  

Kveldens høydepunkt må vel sies å være gjenopptakelsen av suksessforestillingen fra 1998. Takk 

til Jannike Rasmussen for initiativ og stram regi. 

 

I år ble julekonserten arrangert helt etter god tradisjon, på Svartsøndagen. Klokken 19.30 blåste 

vi i gang kanskje en av de største konsertene vi har gjennomført. Kirken var stappfull og det ga 

god stemning, for alle, musikere, solister og publikum. I år hadde vi med oss Hanne Wågan 

Olsen, Cecilie Nordahl og Ronny Berthelsen som sangsolister. Ingrid og Kristine Solli 

Oppegaard på hhv trompet og trombone. Og Elena Ebbesen på piano.  Viktor Olsen var lyd og 

lys-mann og Rolf Arve Wold var konferansier. Cammilla Solli Olsen var selvfølgelig dirigent. 

Prosjektgruppa besto av Camilla Solli Olsen, Jannike Rasmussen og Heidi Slåttøy. 

 

Så tok vi en velfortjent juleferie alle sammen.  

Men ikke så veldig lang ferie. For 30.desember møttes vi på Losjen på Trælnes. Der spilte vi og 

feiret Marit Holt Sund sine første 60 år! (sitat Marit selv). Marit var særs fornøyd med 

spillegaven og oppmøte. 

 

Camilla Solli Olsen har vært dirigent for SHM hele året og det er noe vi setter stor pris på. Hun 

løfter oss stadig opp til nye musikalske høyder. 

 

Hornmusikken teller nå hele 37 medlemmer, et antall vi kan være stolte av alle sammen.   

I den anledning har materialforvalter Marit Holt Sund gjort en stor innsats i forhold til å få 

oversikt over og sette i stand mange instrumenter. Så nå har vi instrumenter om flere vil begynne 

i SHM. 
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Neste «hårete» mål å være å sprenge 40 grensen. 

 

Styret takker for samarbeidet, lykke til med 2014. 

 

Leder sier en ekstra takk for seg, etter 6 år i lederstolen med lederhornet i hånden overlater jeg 

stafettpinnen til ny leder i løpet av kvelden. 

 

 

Berg brygge 11.februar 2014 

 

 

For styret,  

 

Tove Buskerud 

 

  


