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 KORPSET
 

 MEDLEMMER

Korpset har i driftsåret 2020 hatt følgende antall medlemmer, inkl. medlemmer med permisjon:

31. desember 2020 31. desember 2021

Hovedkorps 23 27

Juniorkorps 17 16

Aspirantkorps 13 12

Permisjon 1 0

Støttemedlem 1 0

Totalt antall medlemmer 55 55

 STYRET

Styret har i driftsåret 2020 hatt følgende sammensetning:

Leder : Kristian Lier Selnæs
Styremedlem : Maria Borelly (permisjon høsten 2021)
Kasserer : Unn Iren Schanke-Stenstvedt
Sekretær : Lars Danielsen
Arrangementsansvarlig : Dan Lewi Harkestad
Juniorstyret :            Oona Kansanen, Henny Fredly Blakstad, Maia Aunøien Ilstad og

Sofie Stordahl Lund

 KOMITEER

Korpsets faste komiteer har hatt følgende sammensetning:

Materialkomiteen  : Tommy Schanke-Stenstvedt, Frode Heggelund, Kimmo Kansanen og Bjørn Inge

Miljøkomiteen  : Torill Selnæs (leder), Idun Fredly,, Mona Louise Nøstan og Ellen Kongshaug

Tiltakskomiteen  : Camilla Nilsen (leder), Svein Vikanes, Magnus Tøndel

- Avdeling Aqua-Nor/Nor-Fishing: Camilla Nilsen og Svein Vikanes
- Avdeling husholdningspapir: Magnus Tøndel

Uniformskomiteen: Mona Aunøien Ilstad (leder), Anne-Lise Wengstad-Halvorsen

Turkomite: Torfinn Smedseng, Katrine Thorsen Orre og Anne-Lise Wengstad-Halvorsen
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 MØTER/ REPRESENTASJON

Det er i løpet av 2020 avholdt ett ordinært årsmøte, ett ekstraordinært årsmøte, foreldremøte i forbindelse
med Flå-seminaret og mange styremøter. Stadig skiftende smitteverntiltak og alternative øvinger, opplegg og
aktiviteter ga dirigenter, komitees og styret arbeidsoppgaver nok også i 2021. Vi har i tillegg hatt mange
diskusjoner på messenger.

Juniorstyret har avholdt egne møter og deltatt i enkelte styremøter.
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STYRETS ÅRSBERETNING
År 2 med pandemi

Året startet med restriksjoner og annerledesøvinger. 14. januar hadde vi korps i akebakken i stedet for øving
og musikantene koste seg bare verre. Torsdag 22. januar kom vi gang med øvelser igjen og 18. februar, siste
øving før vinterferien, hadde alle korpsene strømmekonsert. Alle spilte bra, men spesielt aspirantorkesteret
utmerket seg. John-Arve sa på Facebook at dette var det beste aspirantkorpset siden 90-tallet. Dette på
tross av at musikantene måtte holde en meters avstand til hverandre.

Utover våren ble det bare lysere, og Trøndersk mesterskap ble avholdt 21. mars og det ble en 2. plass i 3.
divisjon til Hovedkorpset (utrolig bra!) og Fraseringsprisen (minst like bra!) til Juniorkorpset. Frasering betyr:
“Notene forteller hva som skal spilles - fraseringen blir uttrykket de får, nær sagt. [...] Frasering kan ta et
stykke fra dørgende kjedelig til noe av det fineste du har hørt.” Forklart av Dan Lewi Harkestad 21. mars på
facebook rett etter de gjeve prisene ble delt ut. TM-festen ble ekstra fin i 2021. Tradisjonen tro skulle Junior 2
over i hovedkorpset. Og dette gjorde de bokstavelig talt: De gikk over til hovedkorpset etter først å ha spilt
konsert for og blitt spilt for. Et fint, litt høytidelig og trivelig opplegg!

15. april debuterte årets korps med marsjøving ute og de fortsatte med marsjøvinger utover “våren” i sludd
og storm og det som verre er; og endelig, etter flere avlysninger, var dagen her, det ble vårkonsert, direkte
via Satelite, Live fra Rockheim 2. mai. Strømming med proff lyd og lyssetting. Og korpsene spilte knallbra.
En opplevelse for strømmepublikum og musikere. Og vi har hele seansen på film ja.

17. mai ble som året før, en grundig runde i nærmiljøet og vi ble skikkelig satt pris på. Å få spille for alle i sitt
eget nabolag og få så god respons, utrolig fint! Tror mange kjente på stolthet. Bildet taler for seg selv:
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3. juni var det duket for ekstraordinært årsmøte hvor ikke mange tok turen innom, men krav til foreldreinnsats
på dugnad var tema i kveldens sommervarme. Årsmøtet vedtok styrets forslag om å halvere innsatsen til
førstegangsforeldre: Innsatsen fra foreldre til de som blir førsteårs juniorer samme høst som dugnaden, og
som ikke har eldre barn i korpset, skal være på minst 20 timer.

Sesongens siste øving inneholdt så mye og med John-Arves ord lyder det slik:

“- Konsert der aspirantkorpset og juniorkorpset spilte for hverandre.

- Så opptak fra konserten på Rockheim.

-Høytidelig presentasjon av overgangen mellom aspirant og junior.

- Aspiranter applauderte sine supre dirigenter for toppers jobb.

- Ut på skoleplassen i finværet og spise pizza sammen.

- Hovedkorpset spilte et par nye hits.

- Et par fine instrumentgruppe-innslag ble fremført foran de andre i HK.

- Så en av låtene fra konserten på Rockheim på storskjerm.

- Snakket litt om tiden som kommer med overgang til ny skole etc.

- Spilte den siste korpslåta i denne salen - noen gang. Trist etter så mange år- og timer i dette rommet. Men
vi ser frem mot noe helt nytt og mye bedre.

Dere hører hovedkorpset si; «ha det gymsalen vårres!»

- Ut i finværet for pizza og samvær.”

Så da var det gjort. Korpsets siste øving i gamle gymsal. TIl høsten er vi på Sunnland.

Det ble en god sommer, uten korpstur, men med sommerkurs for flere av musikerne og kaste- og
flyttedugnad for foreldre. Apropos foreldre, korpsets dugnad og hovedinntekt Fiskerimessa kunne igjen
arrangeres og nettoinntektene (etter å ha betalt underleverandørene av andre korps og idrettslag for å fylle
alle vaktene) ble på formidable 153 000,- ! Bare i pant tjente vi inn 15 000,-! Takk alle og en spesiell takk til
tiltakskomiteen som jobber med messa og logistikken rundt hele året. For disse inntektene holder utgiftene i
korpset nede! Og de aller fleste oppdager at det er ganske sosialt og helt ok å være vakt på Fiskerimessa.

20. august ble første øving avholdt i aulaen på Sunnland skole. Litt dårligere luft, men allikevel bra humør og
glede over å spille sammen igjen.

Ungdom på Flå.
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17. september var de eldste på plass på korpsets tradisjonelle Rye-seminar, eller, sa vi Rye? Vi mente Flå,
OG Flå viste seg å være minst like fint som Rye. Fin skole og store uteområder. Blir Rye-seminaret på Flå fra
nå?

Høsten ble mørkere og mørkere og på selveste Halloween deltok korpset på SteinkjerSpæll. All ære til
juniorstyre som laget manus og opplegg som førte til en 3. plass med 191,5 poeng. Og ja, det ble
Halloweenfest.

20. november var over 80 av byens supre skolekorpsmusikanter fra ungdomsskolene rundt om i kommunen
samlet i Trondheim Kulturskoles Storkorps. Våre ni musikanter fra Nidarvoll skolemusikkorps, ble nok slitne
etter mange intense timer med øving over to helger, men vet at dette er en opplevelse å få være med på.

Smitteverntiltakene ble strengere mot jul og alle julespillinger avlyst, men juletretenninga på Sunnland skole
ble gjennomført tross sprengkulde. Korpset spilte fra inne på skolen med vinduene åpne. Det finnes en
løsning på alt og alle kom i finfin julestemning.

Selv om korpsåret ble avsluttet litt brått, må vi vel si at 2021 tross alt ble et fint år for korpset.
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MUSIKALSK LEDELSE/ UNDERVISNING

ASPIRANTKORPS/ALLMUSIKK

Aspirantene som begynte høsten 2020 hadde en del utfordringer i 2021. Korona førte til få
konserter og lite tilknytning til resten av korps-aktiviteten, og gjorde at motivasjonen var til tider
vanskelig å holde oppe. Vi hadde god fart etter jul, og lærte oss et ganske vanskelig stykke, “Let
the Journey Begin”, på relativt kort tid. Dette spilte vi hele våren, og fikk satt en del
mestringsfølelse. Da vi hadde fått det til på en ok måte prøvde vi å gå enda et nivå opp med
“Fanfare Heroica”, som viste seg å være et steg for langt. Det kunne vist seg å være et bedre valg
om vi hadde fått spilt noen gode konserter, slik at musikantene hadde forstått hvorfor vi gidder å
øve. Mot sommeren tok vi opp det litt enklere stykket “Hit It”, som tilførte mer spilleglede til
gjengen.

Konserten på Rockheim sammen med JK og HK var et veldig viktig mål, og en svært god
opplevelse for aspirantene. Slike opplevelser bør vi etterstrebe å gi musikantene flere ganger årlig.

Allmusikk ble gjennomført på onsdager i SFO-tida, fra 28. april til 19. mai, med konsert den
påfølgende torsdagen. Vi delte ut flyers og spilte i klasserommene til 2. klasse for å rekruttere til
Allmusikk, og fikk ca.  41 påmeldte. Ca. 11 stykker meldte seg inn i aspirantkorpset etterpå.

ASPIRANT HØSTEN 2021

Vi videreførte opplegget med sen start fra 2019. Før Rye-seminaret hadde vi bare gruppeøvelser,
der vi delte korpset i 4. Helge og Andreas hadde da ansvar for to grupper hver, som fikk
gruppeøvelser til å begynne med. Etter hvert fikk de fleste plass i kulturskolen unntatt slagverkerne
og noen av klarinettene. Helge tok på seg klarinettundervisning, og Eirik Lauvås ble kontakta for
slagverkerne. Han har tidligere fungert bra, men det viste seg å være veldig vanskelig å opprette
kontakt med han i år. Det tok derfor alt for lang tid før slagverkerne fikk lærer. Til neste år må dette
følges opp tettere.

Effekten av sen start er at alle får tettere oppfølging, vi bygger raskere gode relasjoner til alle fordi
vi trenger mindre irettesetting, og alle barna får oppleve mestring individuelt før de settes sammen i
gruppe.

“Rye”-seminaret (på Flå) var en kjempebra boost for aspirantene, da de i mye større grad enn i fjor
fikk ta del av et korpsseminar og fikk oppleve hele korpset samla. De store i korpset tok også mye
ansvar for aspirantene, og de fleste følte seg veldig inkludert. Det gjorde også underverker for den
sosiale dynamikken i gruppa.
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Etter Flå begynte vi med faste øvinger for alle aspiranter fra 14:00-15:30. Det er lange øvinger, der
vi i mye større grad enn tidligere har lagt til rette for leker. Noen leker som har direkte tilknytning til
musikk, men også leker for leken sin skyld. Det har ført til at korpsøvelsene har et veldig hyggelig
preg, og er en arena der de har det veldig gøy - ikke en arena der de i hovedsak skal spille og sitte
stille. Det er veldig bra for den sosiale dynamikken i gruppa, men det går relativt sakte å bygge
disiplin. En mer disiplinert tilnærming til denne gruppa tror jeg hadde ført til relativt dårlig stemning,
og potensielt slutting på enkelte.

Vi deltok på Steinkjerspæll, og spilte der Spania sammen med Hovedkorpset. En kjempebra
opplevelse for aspirantene! Både å være med i kostymer, stå på scena, spille, men også å være i
en sosial og utøvende sammenheng sammen med eldre barn.

JUNIOR- OG HOVEDKORPS

Som vi alle har fått merke både i jobbsammenheng, privat og under fritidsaktiviteter, har
Covid19-viruset spilt en stor rolle i samfunnet vårt de siste par årene. Nidarvoll skolemusikkorps
har hatt god aktivitet i en eller annen form under hele perioden – men også noen
nødvendige/pålagte avlysninger og justeringer av øvelser/konserter.

2021 startet med full satsing mot Trøndersk mesterskap i begynnelsen av februar og hovedkorpset
fikk i sin divisjon spille i Olavshallens Store sal. En stor opplevelse, med meget godt resultat og
pokal. Juniorkorpset spilte sin konsert strålende -til stående ovasjoner i en av de store salene på
Royal Garden hotell.

Vårkonsert ble dette året en spesiell og flott opplevelse. Vi leide oss inn på Rockheim og spilte
streamet konsert. Her var alle aldersgrupper godt presentert. Det låt flott med oppmikket korps i
blackbox – selv om det var uvante omgivelser. Dette fikset altså musikantene suverent. Moro.

Sommertur 2021 ble avlyst. Men musikantene tok det sporty og skjønte godt situasjonen, selv om
de selvfølgelig hadde gledet seg og syntes det var synd.

Høsten 2021 bød på ny skole og dermed nytt øvingslokale. Vi er godt tatt i mot av skolen og fått
plass til det meste – så godt det lar seg gjøre. Vi har øvd i auditoriet – som er en utfordring i seg
selv, både når det gjelder lyd -og ikke minst inneklima.

Juniorkorpset fikk i høst også inn nye flinke Junior1- medlemmer. Disse ble tatt godt imot av de
som allerede hadde spilt ett år i juniorkorpset. Etter noen uker med tilvenning – et lokale som ikke
er optimalt på noen måte, regler vi har satt og nye noter, gikk det seg fint til og de fleste fant sin
plass i gjengen. Det er flott å se hvordan musikantene forandrer seg underveis. De fleste blir mer
«selvgående» på flere plan. Det lover godt.

Vi reiste til Steinkjer -og fremførte sammen med aspiranter og hovedkorps, musikk fra
Disneys-verden. Det ble en flott dag i regnvær – men med en super fremføring innendørs -og
fornøyde dommere.
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Vi har også jobbet med en notefri låt – som underveis fikk nytt navn av musikantene.
hadde øvd på. Juniorene ser fremover mot nye fremførelser.

Hovedkorpset møtte de samme utfordringene som juniorene når det gjelder øvingslokale, bare i
større grad, da de er flere og trenger mer slagverkinstrumenter.

Korpset har under sesongen hatt en utrolig fin fremgang når det gjelder det musikalske. Vi har
jobbet spesielt mye med å finne sin «stemme» i korpset, frasering og rytme. Deler av programmet
vi har spilt, er også styrt av korpsmedlemmene. Så da vi reiste til Steinkjer var korpset proppfulle av
spillelyst og av Disney-musikk. Endelig fikk vi spille konsert igjen!  Og det merket både publikum og
dommere. Nidarvoll skolemusikkorps ble belønnet med en 3. plass - av 12 deltagende korps fra
hele Trøndelag.

Så forsvant noen tradisjonelle jule-oppdrag for korpset. Noe musikantene ikke syntes var så greit.
Mange av korpsets musikanter har hatt god progresjon på instrumentet sitt underveis. Så da det
nærmet seg nyttår, var dirigenten beviselig storfornøyd.

Dirigenten vil benytte anledningen til å skryte av våre fantastiske foresatte for ståpåvilje og
engasjement. Og til slutt; våre flotte ungdommer, som tar ansvar og er forbilder for de yngste –
både musikalsk og sosialt. Det er DETTE det virkelig handler om.

John-Arve Viset
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KOMITEER OG UTVALG

 MATERIALKOMITE

Materialkomiteen har i 2021 hatt fire medlemmer: Kimmo Kansanen (leder),
Tommy Schanke-Stenstvedt, Bjørn Inge Hanssen og Frode Heggelund.

Året var i stor grad preget av flyttedugnaden, samt ryddedugnadene på gamle korpshuset. Flytting til
Sunnland gikk overraskende bra, og de midlertidige arealene på Sunnland ble tatt i bruk ganske smidig og
effektivt.

Komiteens medlemmer har, etter turnus, hatt tilstedevakt på alle øvelser, seminarer og konserter – og etter
beste evne bidratt til at musikantenes akutte problemer med sine instrumenter har blitt løst. De store
utfordringene er overlatt til profesjonelle håndverkere. Av disse har vi mest brukt Blåsmo Musikk og Jaco.

Instrumentparken er i år blitt fornyet i og med at korpset har fått til sammen 105 000 kr i investeringstilskudd
fra fondene. Behovsliste etter prioritering er blitt fremlagt og det er kjøpt inn følgende instrumenter i år 2021:

- 3 stk Wessex Dolce (3+1) Euphonium
- 1 stk Wessex dobbel valthorn
- 1 stk Yamaha YAS-480 alt saxofon
- 1 stk John Packer mini-valthorn

De siste årene er det blitt investert kraftig å oppgradere flere deler av instrumentparken som hadde blitt
foreldet. Parken begynner nå å komme på nivå der det er ikke lengre store åpenbare mangler.

I fremtiden kommer fokus på innkjøpene bli tredelt:
- balansert tilbud mellom nybegynner vs avanserte instrumenter
- balansert tilbud av instrumenttypene
- dekning av gjenværende mangler i parken (e.g. piccolo)

I tillegg fikk korpset tildelt 29 700 kr til reparasjon av instrumenter, og det ble gjennomført følgende service:
- 2 tenorsax
- 1 tenortrombone (Conn 52)
- 1 barytonsax
- 3 valthorn
- 2 klarinetter

Komiteen jobber kontinuerlig rundt instrumentparkens kvalitet, bla. med å holde kontakt med
instrumentlærerne. I år har komiteen i tillegg jobbet med å sjekke at databasen i Styreweb er i samsvar med
parken.

Styret har bestemt vi kan gå for innkjøp av gig-bag til de store instrumentene som spilles av små spillere. Vi
begynner med tenosax og -trombone, samt euphonium.

Digitalisering av notearkivet har hatt god fart i år takk vare Frode sin kjempeinnsats.
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 MILJØKOMITE

Komiteen består av: Torill, Ellen, Idunn og Mona

Vi har i år bidratt i turnus med servering i pausen på alle hovedkorpsøvelsene. Det første halve året
fortrinnsvis utendørs servering, da spiserommet på korpshuset var for lite til å holde avstand nok etter
korona anbefalingene. Fra høsten og i nye lokaler på Sunnland har det vært utfordrende med god servering.
Vi har ikke lokaler til å ordne i stand mat eller servere i, vi har ikke tilgang på kjøleskap/fryser eller egnet
vann/vask. Servering skjer derfor i gangen i garderoben midt i alle sko og uteklær til småtrinnet. I hele år har
vi derfor måttet forberede/bake/kjøpe noe som enkelt kan serveres og spises stående, drikke har ikke
kunnet blitt servert. Kaffe til dirigent og styrevakt er også falt bort. Det har vært servert alt fra hjemmebakt
(pizzasnurrer, kanelboller, muffins og kake til mer enklere kjøpte muffins, barer, frukt, kjeks og is).

Vi er glade for at vi har funnet alternativ til servering slik at barna har fått noe å spise gjennom hele året til
tross for smittevern og uegnede lokaler. Imidlertid ser vi at dette ikke er en gunstig måte å ha serveringen
på dersom vi skal være i disse lokalene i enda to år til. Tanken om at servering skal være et positivt
samlende element under korpsøvelsen hvor alle sitter samlet rundt bordet i pausen er helt borte, og det
ender med at barna henter seg det som serveres og spres overalt til øvelsen starter igjen (ute, i trapp, med
hver sin telefon inne i aulaen). Slik det er nå fungerer serveringen bare til å tilføre næring og ikke som et
samlende positivt tilskudd til øvelsen.

I tillegg har vi bistått med;

FØRSTE HALVÅR

● Servering av lunch under TM-seminar i gymsalen på korpshuset.
● Bistand til styret og juniorstyret i planlegging og gjennomføring av TM fest.
● Hjemmebakt servering servert i pause mellom spilleoppdrag på 17. mai.
● Innkjøp og utdeling av godteposer til alle medlemmer 17. mai.
● Servering til deltagere ved allmusikken ved deres avslutning.
● Planlegging og servering på sommeravslutning i skolegården.

ANDRE HALVÅR

● Servering til nye aspiranter under deres instrumentutdeling.
● Handler inn og sørger for nok sjokolade fra Nidar under AquaNor
● Høstseminar på Flå: planlegging av alle måltider og handling av mat og frakt utover til Flå.

Opprydding i etterkant på kjøkken og mat til overs.
● Halloween: Servering av godt på buss hjem etter Steinkjerspill
● Bistand til juniorstyret med planlegging, pynting, handling, servering og opprydding på

Halloweenfest i gymsalen på Sunnland.
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 UNIFORMSKOMITE

Fått overslag på pris på ca 80 nye uniformer; stipulert til ca 700 000. Det er nylig sendt ut
forespørsel til diverse bedrifter om sponsing av disse; venter på tilbakemelding her.
Vi bør ha inn bestilling til Figura AS før oktober 2022, dersom det skal være ferdig til mai 2023
(eller noe seinere om vi skal ha det til nyåpning av skoklen).

Bestilling av hettejakker med Nidarvollogo og notemotiv ble forsinket pga Covid. Det sendes til
produksjon straks, og vi vil få de før Vårseminar.

Nye sløyfer, ny tamburmajorstav er bestilt.

 TILTAKSKOMITE
AQUA-NOR 2021
Vaktholdet på Aqua-Normessen i 2021 bestod av 3406 planlagte timer vakthold hvorav 1 188
(35%) timer ble utført av Nidarvoll Skolemusikkorps. De resterende timene ble dekket av våre
samarbeidspartnere: Nardo skolekorps, Trondheim brassband, Strindheim Janitsjar, Ila Brass Band
og Utleira Håndball J06.

Antall dugnadstimer er min. 40 timer per familie for hovedkorps og junior 2, 20 timer for junior 1.
Planlegging og gjennomføring ledes av oss.

Det var i år nye drivere på messen og det ble derfor mange endringer underveis. I tillegg hadde vi
stort frafall pga. sykdom og karantene. Vi klarte likevel å levere et godt tilbud og har fått gode
tilbakemeldinger på jobben vår.

Det ble i år også prøvd ut et helt nytt oppsett på vaktlister med overlappende vakter. Dette for å
forebygge kaos ved oppmøte/innsjekk og utsjekk av vakter samt for å sørge for at det til enhver tid
var vakter på aktuell post. Med én time overlapp er videre det bedre muligheter for opplæring og
overføring av info. Nytt av året var også å ha to vaktledere i de travleste periodene. Disse
endringene videreføres til Nor-Fishing i 2022.

Vaktlister ble denne gangen lagret digitalt, med kvittering for å ha gjennomgått disse sendt på e-
post.

Messegruppen ser et behov for ytterligere digitalisering av informasjon og oversikter både i
planlegging og gjennomføring av messer fremover.

Salg av husholdningspapir
Vi har hatt 4 runder med salg av husholdningspapir i 2021

Gjennomføring:
Korpset har hatt 4 papirdugnader i 2021, i mars, juni, september og desember. I samarbeid
med vår leverandør NorEngros har vi gjennomført utlevering av papir utenfor deres lokaler i
Sluppenveien 10B.
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 AVSLUTING

2021 har vært nok et år preget av korona. Dette har lagt en demper på korpsaktiviteten, siden mye av det
som er flott med å spille i korps blir begrenset. Vi har hatt færre konserter, sosiale samlinger og turer, noe
som tærer på motivasjonen hos flere. Likevel har korpset kommet gjennom det på ok måte. Vi håper på et
mer normalt 2022 og at vi får tilbake noe av gnisten igjen.

Flyttingen til Sunnland har preget mye av året. Mange har gjort en kjempeinnsats for å få tømt korpshuset og
organisert oss på Sunnland. Det har tatt litt tid å finne seg tilrette i nye lokaler, både for musikanter og
komiteer. Vi ser nå hvor mye korpshuset har betydd som sosialt samlingssted. Vi håper at skolen lar oss få
låne SFO-kantina til pausen fremover, slik at vi i alle fall får en litt hyggeligere samling i pausene.

Økonomisk har vi berget godt i 2021, takket være god innsats på Fiskerimessa, godt salg av
husholdningspapir og gode offentlige støtteordninger. At det dessverre ikke ble korpstur i 2021 bidrar til
lavere utgifter. Overskuddet fra 2021 kommer godt med når vi skal på jubileumstur i 2022.

Tusen takk til alle musikanter og foreldre for super innsats gjennom nok et annerledes korpsår!

Trondheim 12.02.2022
Styret i Nidarvoll Skolemusikkorps

Kristian Selnæs Dan Lewi Harkestad Unn Iren Schanke-Stenstvedt
(sign) (sign) (sign)

Maria Borelly Lars Danielsen Tommy Schanke-Stenstvedt
(sign) (sign) (sign)

Torill Skjetne Selnæs Camilla Nilsen Mona Aunøien Ilstad
(sign) (sign) (sign)
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