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Forord fra presidenten 
 
2021 ble enda et år sterkt preget av pandemi.  

Dette gjorde at det har røynet på med motivasjonen for mange. 

Og selv om også Norges Korforbund har fått merke virkningene av pandemien, har vi fremdeles ivrige og 

entusiastiske tillitsvalgte og ansatte som står på for at korbevegelsen fremdeles skal høres og være synlig i 

norsk kulturliv. Det har ikke vært lett siste året. 

 

Årsmeldingen vil vise at vi faktisk fikk til en del likevel, til tross for nedstenging og usikkerhet rundt 

smittevernsreglene, lokale og nasjonale. Norges Korforbund har hele tiden vært en del av smitteverngruppa 

gjennom Norsk Musikkråd. Dette har gjort at våre medlemmer hele tiden har kunnet være oppdaterte på 

gjeldende regler rundt smittevern. 

Vi klarte å gjennomføre Sommerkorskolen, og vi klarte å få gjennomført NM for kor. 

 

Så takk til alle aktive tillitsvalgte i distriktsleddene. Det har ikke vært lett å være frivillig i pandemiåret, men 

dere har gjort det mulig for Norges Korforbund å drive virksomhet likevel. 

Og takk til alle ansatte i NK som drar lasset og som har vært pådrivere gjennom hele pandemien. 

 

La oss ønske oss et pandemifritt og et fredelig 2022. 
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1. Innledning  
 

Norges Korforbund samler ca 30 000 medlemmer med en felles interesse for å synge i kor. Organisasjonens 

hovedmål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. For å oppnå dette, arbeider vi for 

å bedre rammebetingelsene for kor i Norge.  

Visjonen for Norges Korforbund er SANG HELE LIVET. Gjennom Norges Korforbund har de over 1000 

medlemskorene tilgang på en rekke aktiviteter, kurs, opplæringstilbud og medlemsfordeler både for korister, 

dirigenter og tillitsvalgte.  

Denne meldingen vil forsøke å gi et bilde av arbeidet og aktiviteten i 2021 i alle ledd i organisasjonen, fra 

hovedkontor til distriktsledd. 

 

2. Nøkkeltall for 2021 
 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Antall medlemskor 1047 1040 1021 

Antall korsangere 28708 30092 30369 
Antall timer 
korøvelser 

60249 66415 109081 

Antall distriktsledd 23 23 23 

Antall ansatte 14 14 16 
Antall årsverk 11 10,6 12,1 

 
Driftsinntekter 38 006 583 42 297 816 45 025 293 

Driftskostnader 38 295 784 40 843 582  

Årsresultat - 293 266 1 451 312 747 839 
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3. Organisasjonen 
 

Organisasjon Norges Korforbund (NK) er en av de største organisasjonene innenfor det frivillige kulturliv i 

Norge. Ved utgangen av 2021 hadde organisasjonen 28 708 medlemmer fordelt på 1047 kor. Øverste 

myndighet i NK er landsmøtet som holdes hvert annet år. Sentralstyret leder forbundet mellom landsmøtene. 

De årene det ikke er landsmøte, arrangeres et ledermøte der alle distriktsleddene er representert. Disse 

ledermøtene har noen av de samme punktene på dagsorden som landsmøtet: Godkjenning av regnskap, 

godkjenning av melding om virksomheten og fastsettelse av budsjett. I oktober 2021 ble det avholdt ledermøte 

på Lillestrøm. Ved utgangen av 2021 hadde NK 23 distriktsledd. Disse er selvstendige juridiske enheter med 

egne styrer. For oversikt over distriktsledd med medlemstall, se vedlegg. Flere av distriktsleddene samarbeider 

på fast basis.  Distriktsleddene i Nord-Norge som samarbeider gjennom NK Nord.  

 

3.1 Sentralstyret  
Sentralstyret gjennomførte åtte styremøter i 2021. 

 

 

 

Sentralstyret (valgt på landsmøtet 2020): Fra venstre: Olaug Enstad (NK Gudbrandsdal), Tor Gusdal (NK 

Sørlandet), Helen Bakke Agledahl (NK Troms og Finnmark), Lars Stenersen (NK Oslo-Akershus), Marit Husebø 

(NK Rogaland), Trond Håskjold (NK Sør-Trøndelag), Elias Blichfeldt Mørk (NK Hordaland), Torunn Myhre (NK 

Hedmark), Elin Persson (NK Nordmøre) Astrid Salvesen (NK Sør-Trøndelag). 
 

3.2 Administrasjonen 
Norges Korforbund har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen, Trondheim og Narvik. I tillegg har NK 

distriktskontorer i Sandefjord, Ørsta og Levanger. NK hadde 14 ansatte ved utgangen av 2021 fordelt på 11 

årsverk. Sju av disse jobber helt, eller delvis for distriktsleddene, med til sammen 3,7 årsverk. 
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Staben yter medlemsservice, forvalter støtteordninger, gir organisatorisk og musikalsk rådgivning, produserer 

arrangementer og står for kommunikasjon til medlemmene og til media. I tillegg jobber staben med musikalsk 

utvikling og korpolitisk arbeid. 

Administrasjonen legger stor vekt på å møte og ha en god dialog med distriktsledd og medlemskor. 

Administrasjonen ble i 2021 ledet av generalsekretær Åsmund Mæhle ut januar. Rune Frank Brunslid var 

fungerende generalsekretær frem til 1.juni, da Marianne Bremnes overtok. Rune Frank Brunslid er nå 

administrasjonssjef. 

Hovedkontoret ble 1. november flyttet fra Karl Johans gate 16b til Akersgata 45 da huseier ønsket å overta 

egne lokaler i Karl Johans gate. 

 

3.3 Utvikling i medlemstall  
NK har gjennom året hatt en stigning i antallet medlemskor, men en nedgang i antallet korsangere. Dette må, 

som i 2020, nok for en stor del tilskrives korona-epidemien. Antall medlemskor gikk opp fra 1040 til 1047. 

Antall kormedlemmer gikk ned fra 30 092 til 28 708. 26 kor meldte seg inn i Norges Korforbund i 2020. Av 

korene som meldte seg ut, 

var det 15 kor som ble nedlagt eller ikke har hatt aktivitet.  

 

3.4 Erfaringsdeling og kompetanseheving i organisasjonen 
NK arbeider kontinuerlig med å styrke organisasjonen, bygge kompetanse og dele erfaringer. Dette gjør vi 

gjennom forskjellige samlinger både på nasjonalt og på lokalt plan gjennom landsdelssamlinger og møteplasser 

i de forskjellige distriktsleddene. I 2021, som i 2020, ble dette arbeidet gjort vanskeligere ved Covid 19, med 

den konsekvensen av at alle planlagte arrangementer ble utsatt eller avlyst. Unntaket er Sommerkorskolen i 

august og enkelte arrangementer  i noen av distriktsleddene. Utover i året ble allikevel flere kurs og samlinger 

avholdt digitalt, og det er gjennomført kompetansehevende kurs for tillitsvalgte og dirigenter. Det ble også 

holdt mange digitale samlinger med tips og råd til hvordan man kunne gjennomføre øvelser med et forsvarlig 

smittevern og i tråd med 

til enhver tids gjeldende anbefalinger. 

 

3.5 Musikkfaglig råd 
Musikkfaglig råd (MFR) er fagpersoner valgt av landsmøtet og består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

På landsmøtet 2020 ble det vedtatt nye retningslinjer for MFR, med følgende formål: 

MFR skal være et underutvalg til sentralstyret og rapporterer direkte tilbake til sentralstyret. Rådets oppgave er 

å ha en strategisk og faglig retningsgivende funksjon innen musikk- og studieområdet. Rådet skal også ha et 

nært samarbeid med de musikkfaglig ansatte i Norges Korforbund, som sammen med administrasjonen 

utformer aktiviteter og tilbud gitt av handlingsplanen. Oppgavene skal være forankret i organisasjonens 

planverk, og det som til enhver tid blir bestemt av overordnet organ. 

MFR har i 2021 også forholdt seg mest til digitale møter og har hatt 4 digitale møter med de musikkfaglig 

ansatte, 1 fysisk sammen med de musikkfaglig ansatte og 1 fysisk kun for MFR (de to sistnevnte i sammenheng 

med Ledersamlingen oktober 2021. Rådet har deltatt i arbeidet med (og utprøvingen) av Notelyst, 

repertoarutvelgelsen til de nye Samstemt-heftene (Damekor og Mannskor) samt forarbeidet med det 

kommende Samstemt – Julerepertoar. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. Medlemmene i MFR har også 

kommet med forslag til lærere/instruktører til Sommerkorskolen. 

Det har vært et godt samarbeid mellom MFR og musikkfaglig ansatte i disse oppgavene. 
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3.6 Eierskap 
Norges Korforbund er en av eierorganisasjonene i Toneheim folkehøgskole, hvor NKs Sommerkorskole 

arrangeres hvert år. Toneheim folkehøgskole ble stiftet av ildsjeler fra Norges Sangerlag i 1946. Fra 1972 til i 

dag har skolen blitt drevet i egne lokaler på Ridabu ved Hamar. Administrasjonssjef Rune Frank Brunslid er 

første varamedlem i styret 

til eierforeningen til Toneheim Folkehøgskole. 

 

4. Koronaåret 2021 
 

4.1 Avlyste arrangementer  
Som i 2020 ble svært mange arrangementer som var planlagt i 2021 også avlyst. Særlig på vårhalvåret var dette 

tilfellet, i tillegg til mange julekonserter de siste ukene før jul.  Mange av dirigentkursene ble avlyst av samme 

årsak. Enkelte planlagte nyttårskonserter ble likevel til sommerkonserter. Mange kor har blitt fulgt opp via 

Teams og Zoom. 

På høsten prøvde man atter en gang å leve «som normalt», vel vitende om at nye smittebølger kunne inntreffe 

når som helst, hvilket også skjedde. 

Men NKs Sommerkorskole på Toneheim ble avholdt som normalt i august, og det var påfallende å se den store 

euforien blant korsangerne og dirigentene over gleden over endelig å kunne synge sammen igjen. Gleden ble 

dessverre kortvarig. 

Det ble heldigvis en åpning i smittebølgene slik at vi fikk avholdt ledermøtet som planlagt på Lillestrøm i 

oktober. 

 

4.2 Smittevern    
Fra pandemiens start i 2020, har Norges Korforbund hatt et tett samarbeid med de andre 

musikkorganisasjonene gjennom smitteverngruppen som ble etablert gjennom Norsk Musikkråd. Denne 

gruppen har hele tiden arbeidet med å tilpasse veilederen som ble utarbeidet for musikkøvelser, slik at våre 

medlemmer til enhver tid har kunnet forholde seg til forsvarlige anbefalinger om gjennomføring av sine 

øvelser. Det ble også laget supplerende materiell til veilederen og smitteverngruppen ga flere innspill til 

myndighetene i forhold til nye endringer i de nasjonale retningslinjene.  

Gjennom samarbeidet med de andre musikkorganisasjonene i smitteverngruppen, har organisasjonene blitt 

knyttet tettere sammen og man har blitt bedre kjent med hverandres kompetanse og arbeide. Dette har 

dannet et grunnlag for tettere samarbeid også for andre spørsmål av felles interesse og nytte.  

 

5. Korpolitisk arbeid 
En av NKs viktigste oppgaver er å arbeide for å bedre rammebetingelsene for kor i Norge. Dette gjør vi gjennom 

dialog med departementene, politikere og våre samarbeidsorganisasjoner. Det er også viktig å løfte fram 

korenes aktivitet i media og synliggjøre effektene av korsang i samfunnet.    
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NK er også med på høringer på Stortinget, og i 2021 stilte generalsekretær og president i familie- og 

kulturkomiteen i forbindelse med høring på Statsbudsjettet og backet opp budskapet fra Norsk Musikkråd og 

Kulturalliansen.  

Det er også ellers i året viktig å ha kontakt inn mot styrende myndigheter. 

 

6. Musikalsk tilbud og kompetanseutvikling 
For kor er sang det viktigste. Å støtte opp om korenes musikalske arbeid er derfor det NK jobber aller mest 

med. 

Dette gjør vi gjennom å tilby spennende og utviklende arenaer der medlemskor og enkeltmedlemmer kan 

synge sammen. NK har også en rekke musikalske opplæringstilbud. 

 

6.1 Kurs i sangteknikk for kor  
NK har utviklet kursopplegget Med stemmen som instrument som vi tilbyr våre medlemskor. I dette kurset får 

koret og dets medlemmer opplæring i temaer som holdning, pusteteknikk, vokalplassering, klang, intonasjon, 

artikulasjon, tekstbehandling og stemmens registre og funksjoner. Ordningen har nå over 90 kvalifiserte 

instruktører. 

Korene kan søke om 2000 kroner i støtte for å gjennomføre kurset dersom de bruker våre godkjente 

instruktører. 

22 kor fikk innvilget og utbetalt tilskudd i 2021 (etter å ha sendt inn evalueringsskjema). Tilbakemeldingene fra 

korene er svært gode. 

 

6.2 Dirigentutvikling  
Det er mangel på kvalifiserte kordirigenter i Norge, og det er derfor et prioritert område for NK å arbeide med 

utvikling av dirigenter. Dette gjør vi gjennom å arrangere kurs, samle dirigenter på nettverksmøter og være 

pådriver for videreutdanning av kordirigenter. Mye av dette arbeidet foregår lokalt. 

Sommerkorskolen er også en viktig arena for opplæring av dirigenter. 

NK arbeider også for å styrke utdanningsinstitusjonenes dirigentutdanninger og bidrar til å få studenter til disse 

utdanningene. I 2021 har vi blant annet vært i dialog med Universitetet i Stavanger og NTNU om dette, og det 

settes i gang et slikt studie i Stavanger i 2022.  

 

Koralliansens dirigentsatsing  
I 2021 ble det igjen satt av tre millioner kroner i statsbudsjettet til Koralliansens dirigentsatsing. Ved hjelp av 

disse midlene ble det satt i gang 44 kurs for dirigenter med til sammen 132 deltakere. Bare 20 av disse kursene 

ble gjennomført pga restriksjoner forbundet med smittesituasjonen. Høsten 2021 ble det startet 16 

mentorordninger rundt i landet der 57 dirigenter skulle få veiledning. Flere av disse ble utsatt eller avlyst pga 

koronasituasjonen. 

Som del av satsingen ble stipendordningen som gjør at dirigenter kan få støtte til egne opplæringstiltak 

videreført. 45 dirigenter ble tildelt stipend på 4000,- eller 8000,- kroner. Til sammen 204 000,- kroner ble delt 

ut til disse. 
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6.3 Opplæring av tillitsvalgte i kor 
Det var nok en gang planlagt mange tilbud for opplæring av tillitsvalgte for året 2021. Det meste av denne 

aktiviteten er knyttet opp mot årsmøter i distriktsleddene og større landsdelssamlinger. Disse gjennomføres 

fortrinnsvis vår og høst og mange av disse ble naturlig nok utsatt eller avlyst. 

Det er allikevel et stort behov for å kunne gi våre tillitsvalgte nyttige verktøy for å gi våre øvrige medlemmer et 

best mulig tilbud og ikke minst gjøre medlemskorene i stand til å gjenoppta aktiviteten etter at 

smittesituasjonen igjen kunne tillate at man møtes fysisk. Det ble gjennomført digitale samlinger for tillitsvalgte 

over hele landet, både distriktsvis og på landsdelsnivå. Våre ansatte har fordelt disse kursene seg imellom og 

kursene har vært gjennomført både i helg og på ukekvelder. 

Mange av distriktsleddene gjennomførte egne digitale møter, der både kompetanse, behov for bistand, 

rekruttering og inspirasjon for gjenåpningen har vært tema. Også her har våre ansatte bidratt med opplegg for 

å øke de tillitsvalgtes kompetanse. 

 

6.4 Notelyst  
Norges Korforbund initierte prosjektet Notelyst for med det å utvikle støtte til lystbetont noteopplæring i kor. 

En stor andel av korsangere har lite notekunnskap. Det kan være vanskelig å forstå og tolke mange av de 

instruksjonene som komponist og arrangør har angitt i notene. Dette står i kontrast til korpsmusikanter der den 

store majoriteten kan noter.  

Bedre notekunnskap blant korsangere vil kunne gjøre innøvingen mer effektiv, og vil dermed kunne heve 

læringsutbyttet og kvaliteten på korene. For å lykkes med en slik opplæring, mener vi disse to faktorene vil 

være viktige:  

1. Opplæringen må integreres i korets vanlige øvelser og oppleves som relevant for korets aktivitet.  

2. Materiellet må være visuelt tiltalende og skape en lystbetont læring.  

I prosjektet har vi utviklet materiell som gjør det mulig for kordirigenter å undervise notelære på en måte som 

gjør det lystbetont for korsangerne. Materiellet er visuelt, praksisorientert og digitalt tilgjengelig. 

Det er Liv Astrid Dahl som har hatt det pedagogiske og faglige ansvaret, mens Anna Granqvist har laget den 

visuelle fremstillingen. www.notelyst.no. 

Prosjektet er nå til utprøving hos dirigenter og korsangere, og har ikke minst vist seg svært nyttig som et 

verktøy å kunne anvende i perioder hvor øvelser har måttet være digitale. 

Presentasjon av Notelyst er prioritert på mange av våre distriktsledd samlinger og kurs for dirigenter, samt at 

det i 2021 ble gjennomført flere digitale presentasjoner. 

  

En videreføring av Notelyst vil bli avklart i løpet av inneværende år. 

Prosjektet Notelyst er støttet av Musikkens Studieforbund og Koralliansen 

Oversikt over dirigentkurs i 2021: 

Grunnkurs for dirigenter- Vestfold og Telemark 

Dirigentkurs 1 – Sommerkorskolen 

Dirigentkurs 2 - Sommerkorskolen 

4 kurs ble avlyst pga pandemien 

 

http://www.notelyst.no/
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7. Støtteordninger for kor 
 

NK administrerer og forvalter en rekke økonomiske støtteordningene for kor. Disse er 
nærmere beskrevet under. 

Opplæringstilskudd 
Opplæring i korsang er en sentral del av voksenopplæringen i Norge. Dette er korenes vanlige øvelser inkludert 

framføringer og seminarer. Men også annen type opplæring er en del av dette - som Sommerkorskolen, ulike 

dirigentkurs og prosjektkor i regi av både distriktsledd og administrasjonen sentralt. Norges Korforbund har 

siden 2018 vært medlem i Musikkens studieforbund (MSF).   

Samlet ble det rapportert inn kun 60 301 studietimer i 2021. Dette skyldes selvfølgelig korona og 

nedstengningen av samfunnet, som har gjort det vanskelig – og tidvis umulig - å gjennomføre korøvelser og 

konserter. Tall for de to siste år viser en nær halvering av aktiviteten. I 2020 hadde MSF er 

kompensasjonsordning, der tilskuddene til det enkelte musikklag ble beregnet på bakgrunn av historiske tall. 

Denne ordningen ble ikke videreført i 2021. Resultatet ble at korene fikk betydelig mindre i tilskudd for våren 

2021, men at tilskuddet per time vil bli høyere enn normalt for aktiviteten som er gjennomført høsten 2021. På 

den måten blir det en slags kompensasjon for året sett under hele.  

 

I 2021 har NK, i samarbeid med vår IT-leverandør CGI, MSF og firmaet Innovit AS utviklet et såkalt API som 

overfører og synkroniserer NKs kursdatabase med saksbehandlingssystemet til Musikkens studieforbund 

(eApply). Å få to avanserte kursdatabaser og saksbehandlingssystemer til å sømløst samarbeide har vist seg 

mer omfattende og komplisert enn først antatt. Det ble i 2021 nedlagt svært mye økonomiske og 

personalmessig ressurser i dette arbeidet. Utviklingsarbeidet førte til at rapportering av vårens kurs ble 

forsinket, og utbetalingen skjedde først 7. januar 2022. Saksbehandlingen av høstens kurs gikk betraktelig 

lettere; både når det gjelder søknad og rapportering.  

 

  2018 2019 2020 2021 

ANTALL 
VOKSENOPPLÆRINGSKURS KOR 

2 432 2 365 2 196 1 760 

ANTALL KURSTIMER TOTALT 108 052 109 081 66 415 60 249 

UTBETALT 
OPPLÆRINGSTILSKUDD 

    10 681 
600 

    10 796 
380 

11 552 029 10 628 854 

Kilde: NK/MSF     
 

 
Aktivitetsmidler for kor 
Norges Korforbund har administrert denne nasjonale støtteordningen for kor siden 2007. Tilskudd gis til alle 

kor uavhengig av medlemskap i en kororganisasjon. Midlene tildeles fra Kulturdepartementet, og tas over 

tippemidlene. Norges Korforbund søker og rapporterer til KUD hvert år. NK har i mange år jobbet politisk for å 

øke denne tildelingen. Den startet på 1 million i 2007 og er nå på 12,1 million. Dette tolker vi som et uttrykk for 

stor tillitt fra Kulturdepartementet når det gjelder NKs forvaltning av statlige støtteordninger.  

 

Tilskuddet er delt i to separate tilskuddsordninger med egne utvalg og retningslinjer.  

 

Konsertstøtte 

Søknadsfrister i 2021 var 15. mars og 15. september. Oversikt over antall søknader, søknadsbeløp, tildelinger 

og avslag framgår av tabellen under.  
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Søknadene blir behandlet av et utvalg på fire personer. To medlemmer oppnevnes av administrasjonen hos de 

andre kororganisasjonene i Koralliansen, mens NK oppnevner en musikkfaglig og har en ansatt som fast 

saksbehandler og medlem. Utvalget i mars 2021 besto av Sigurd Engesnes (Norsk sangerforum), Daniel Z. von 

Gertten (Ung i kor), Ingrid Danbolt og Martin Borgnes (Norges Korforbund). I september var det Tao Mcquade 

(Norsk sangerforbund), Daniel Z. von Gertten (Ung i kor), Ingrid A. Danbolt og Martin Borgnes (Norges 

Korforbund).   

Situasjonen med koronapandemien har også i 2021 påvirket denne tilskuddsordningen. Svært mange konserter 

måtte avlyses eller utsettes, det var vanskelig - og i perioder direkte ulovlig - å ha korøvelser, og dermed også 

konserter. I 2020 utarbeidet NK er midlertidig løsning der korene kunne søke om å få utbetalt tilskuddet ved 

avlysning. Dette for å kompensere for tapte inntekter, påløpte kostnader ved planlegging og avtalte honorarer 

til samarbeidspartnere. Denne ordningen ble avviklet våren 2021, da det gikk mot en åpning av samfunnet 

igjen. Det ble planlagt en rekke konserter den høsten; både nye og konsertprosjekter som var utsatt. Som kjent 

stengte samfunnet ned igjen i starten av desember 2021, og veldig mange av disse konsertene måtte igjen 

utsettes eller avlyses. Av 340 tildelinger i 2021 er 195 gjennomført. Fra 2020 er det fortsatt 113 tildelinger som 

er utsatt, samlet 258 saker som ikke er avsluttet (per 20. februar 2022).  I løpet av 2021 har NK behandlet 168 

søknader om utsettelse, endring eller avlysning. Mye av endringer er bytte av lokale, nedskalering grunnet 

smittevern, endring av budsjetter eller program.  

I 2021 har vi systematisk notert det økonomiske resultatet på de konsertene som har fått støtte. Dette for å 

kartlegge hvordan korkonsertene finansieres og evt. finansieringsbehov. Ser vi på de 195 gjennomførte 

konsertene, så har de samlet gått med 1,7 millioner kroner i underskudd. Dette er midler som korene stort sett 

må betale av egne oppsparte midler for å få gjennomført konsertene. 

 

Tabell Aktivitetsmidler for kor de tre siste år: 

 

Produksjons- og driftsstøtte 2021 (2022) 

Formålet med denne støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre 

betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten gis for ett års drift, og er ikke prosjektorientert som 

konsertstøtte. Tildelinger gjøres av et utvalg oppnevnt av Norges Korforbund. Utvalget består av Vivianne 

Sydnes, Torbjørn Dyrud, Bjørn Sagstad (leder), Lena Ekman Frisk og Anne Randine Øverby. Sekretær for 

utvalget er Martin Borgnes, spesialrådgiver i Norges Korforbund. 

Midlene er gitt i 2021 fra KUD, men deles ut for påfølgende driftsår av NK. Utvalget behandlet søknadene og 

fordelte tilskuddet i møte 4. februar 2022. Totalt kom det inn 58 søknader, og det ble søkt om 11,2 millioner 

kroner. Det ble gitt tilskudd til 42 kor på til sammen 6,2 millioner kroner. 
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Frifond organisasjon 
Frifondmidler er en del av overskuddet fra Norsk Tipping og er øremerket arbeid rettet mot barn og unge. 

Norges Korforbund søker om disse midlene fra Norsk musikkråd, for så å dele dem ut til de av våre medlemskor 

som har sangere under 26 år. Beregningen av tilskuddet fra Norsk musikkråd bygger på en vekting mellom 

antall lag som har én tredel av medlemmene under 26 år, og antall enkeltmedlemmer under 26 år i Norges 

Korforbund.   

NK har egne retningslinjer for Frifondmidlene og opererer med to kategorier:  

Kategori A: kor som har minimum 1/3 av medlemmene i koret under 26 år 

Kategori B: kor som har minimum 5 medlemmer under 26 år 

Det blir utbetalt et høyere tilskudd til korene i kategori A. Det blir beregnet et grunntilskudd per kor pluss en 

sum per medlem under 26 år i begge kategorier.  

I 2021 fikk 24 kor utbetalt samlet 583 600 kroner, der 12 kor i var i kategori A og 12 i B. Tilskuddene til det 

enkelte lag varierte fra 11 000 til 60 000 kroner. Grunnen til at satsene ble såpass mye høyere i 2021 var færre 

søkere. Administrasjonsprosenten er inntil 5 prosent, noe som endte på 30 619 kroner i inntekt for Norges 

Korforbund.  
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Regnskap Frifond organisasjon 2021:  

 

 
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Ordningen ligger under Kulturdepartementet og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. NK søker og 

rapporterer som sentralledd og er pålagt å gjøre dette på vegne av alle sine underledd (kor og distriktsledd). 

Ordningen ble innført i 2010 og har blitt svært populær hos våre kor. NK benytter forenklet modell, og 

søknadsprosedyren er enkel for våre medlemmer.   

 

Grunnlag for støtten beregnes utfra godkjent regnskap for foregående år, og tilskuddet utbetales ved årsskiftet. 

Statistikken for 2021 viser en viss nedgang i antall søknader fra kor, mens de totale driftskostnadene er drastisk 

redusert med 90 millioner. Dette skyldes selvsagt koronarestriksjoner og liten aktivitet blant våre medlemskor. 

I snitt sank omsetningen med 100 000 kroner per kor. I 2021 ble det fra myndighetenes side innført full 

kompensasjon; det vil si ingen avkortning i tilskuddet.  

 

Tabell Momskompensasjon Norges Korforbund 2019-2021 

 

 

Stimuleringspakke for frivilligheten 
Våren 2021 lanserte Kulturdepartementet en stimuleringspakke for frivilligheten. Det var en ordning der 

sentralleddene kunne søke på vegne av sine medlemsorganisasjoner (kor og distriktsledd). Våre kor og DL 

trengte da ikke søke selv for å motta dette tilskuddet. Sum per mottaker tok utgangspunkt i det de fikk i 

momskompensasjonen i 2020, og alle fikk 13,4 prosent av dette. NK fikk innvilget sin søknad og utbetalte noe 

over 2,3 millioner kroner til 877 kor og DL i mai 2021. NK sentralt mottok 158 431 kroner i støtte fra det som 

også ble omtalt som Krisepakke-4.  
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Tilskudd til kurs med stemmepedagog 
NK har utviklet kursopplegget Med stemmen som instrument som vi tilbyr våre medlemskor. I dette kurset får 

koret og dets medlemmer opplæring i temaer som holdning, pusteteknikk, vokalplassering, klang, intonasjon, 

artikulasjon, tekstbehandling og stemmens registre og funksjoner. Ordningen har nå over 90 kvalifiserte 

instruktører. Det var avsatt 80 000 kroner til formålet i 2021. Korene kan søke om 2 000 kroner i støtte for å 

gjennomføre kurset dersom de bruker våre godkjente instruktører. 22 kor fikk innvilget og utbetalt tilskudd i 

2021 (etter å ha sendt inn evalueringsskjema). Tilbakemeldingene fra korene er svært gode. 

Etableringstilskudd nye kor 
5 nye kor fikk etableringstilskudd på 10000 i 2021. 

Hedersbevisninger - Norges Korforbunds hederstegn 
Hederstegnet kan tildeles personer som gjennom et lengre tidsrom har gjort en usedvanlig stor innsats for 

Norges Korforbund. Med hederstegnet (diplom) følger nål fra Norges Korforbund.  

Norges Korforbunds fortjenstmedalje med diplom Det ble i 2021 delt ut følgende medaljer med tilhørende 

diplom til sangere som har sunget i kor i over 40, 50, 60 og 70 år:  

40 årsmedalje: 37 stk  

50-årsmedalje: 20 stk  

60-årsmedaljer:  2 stk  

70-årsmedaljer:  0 stk 

 

8. Kommunikasjon 
God kommunikasjon med medlemmene har vært svært viktig i det andre korona-året 2021. NK har vært 

opptatt av å nå ut til korstyrer, dirigenter og korsangere med tydelig råd og tips om situasjonen, om alternative 

aktiviteter og om kompensasjonsordninger. 

NK kommuniserer til sine medlemmer gjennom Korbladet, nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.  

8.1 Nettsiden 
Kor.no har vært en viktig kanal for å kommunisere om korona. Allerede 9. mars 2020 opprettet NK siden 

www.kor.no/korona som hele tiden er blitt oppdatert med relevant informasjon om korona-situasjonen.  

Søkesiden Finn et kor der du bor er en del av den oppgraderte nettsiden, og ligger på forsiden. Der kan 

personer som ønsker å synge i kor søke fram kor basert på fylke, sjanger og/eller kortype. Vi har fått 

tilbakemelding fra brukere om at fylke kan bli en litt grov sortering, og det vurderes om vi skal få gjort 

sorteringen noe mer lokal for brukerne. 

På innlogget side kan medlemmene oppdatere informasjon om koret og oppdatere sine medlemslister. 

Systemet har en egen modul for registrering av voksenopplæringskurs. Her er det kontrollmekanismer som 

sikrer at bare kor som tilfredsstiller regelverket, får utbetalt voksenopplæringsstøtte. Rapporteringsløsningen 

gjør det mulig å rapportere frammøte på korøvelsene direkte fra mobiltelefonen. 

Et relativt nytt tilbud er konsertkalenderen på kor.no der kor selv kan legge inn sine konserter. Det er flott å 

kunne hjelpe medlemskorene med å promotere sine konserter på denne måten. Når korene kommer i gang 

igjen etter korona, så vil konsertkalenderens samlede oversikt over korkonserter være en god og verdifull 

tjeneste. 

Kor.no har pr i dag ikke noe verktøy for måling, og derfor heller ikke besøkstall for 2021. Nettsiden hadde 569 

619 sidevisninger i 2020. Tallet for 2019 var 584 677. 

http://www.kor.no/korona
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Google Analytics, som har vært det mest vanlige å bruke i Norge har blitt anmeldt for brudd på GDPR reglene. 

NK ser derfor nå etter et nytt måleverktøy for å måle bruk og kunne optimalisere nettsiden. Dette vil være på 

plass ila Q1 – 2022. 

 

8.2 Korbladet og Korbloggen  
Korbladet har et opplag på 26 400 og er en svært viktig kanal for å kommunisere med våre medlemmer. Bladet 

kom ut med tre nummer i 2021. 

Hovedtema gjennom året har vært: 

1. Fra Kolera til Korona 
2. Renessanse for kortreiste korturer 
3. Den forbudte sangen – den syngende revolusjon 

Korbloggen (www.korbloggen.no) inneholder fagstoff knyttet til kor. Bakgrunnen er et uttrykt ønske fra våre 

medlemmer om å gjøre korfaglig stoff digitalt tilgjengelig. Korbloggen inneholder blant annet artikler om 

sangteknikk, rekruttering, markedsføring og juridiske spørsmål knyttet til kordrift. Flere av artiklene i Korbladet 

blir krysspublisert på Korbloggen, slik at disse får bredere nedslagsfelt og blir tilgjengelige over lengre tid. 

Totalt har vi publisert 9 artikler i 2021: 

• Renessanse for kortreiste korturer 

• Notenytt 

• Fargerike kor 

• Notenytt 

• Hva gjør et år uten korsang med oss? 

• Markedsføring i sosiale medier 

• Drømmer du om å starte kor eller vokalgruppe?  

• Når noen følger strømmen 

• Covid-19 og arrangementer 

 

8.3 Sosiale medier 
NKs Facebookside er en kanal som benyttes jevnlig til å dele informasjon fra kor.no og for å inspirere til å ta i 

bruk medlemstilbud. 

Ved årsskiftet hadde siden ca 7 800 følgere – det er en netto økning på 123 fra året før. 

 

http://www.korbloggen.no/
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Brukerne er i hovedsak kvinner, og de fleste i aldersgruppen fra 45 år og oppover. Dette kjennetegner både 

medlemsmassen og brukerprofilen til Facebook. 

Totalt har NK nådd 97 907 personer i 2021 (mot 313 987 i forrige periode). 

63 613 har engasjert seg i NKs poster. 13 058 lenkeklikk, 1 224 kommentarer og 1 457 delinger. 

I følge IPSOS Norge sin seneste rapport for Q4 2021, oppgir 65% av den norske befolkning over 18 år, at de 

bruker Facebook hver dag. Med det er Facebook fortsatt den sosiale kanalen som flest oppgir at de bruker 

daglig. Likevel er dette en nedgang på 3% fra Q4 2020, noe som tilsier at det er en markant nedgang. 

Nedgangen er størst blant den yngste gruppen, altså i aldersgruppen fra 18-29 år. Siden størstedelen av Norges 

Korforbunds medlemmer er over 30 vil Facebook fortsatt være en viktig kanal for oss. 

Facebook har vært en viktig kanal for kommunikasjon og erfaringsutveksling knyttet til korona-situasjonen. I 

mars 2020 opprettet NK Facebook-gruppen Korøving i koronatiden. Denne har nå over 3 800 medlemmer og 

ble en viktig arena for å utveksle erfaringer og tips. 

 

8.4 Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev er en mye brukt og svært nyttig kanal for å nå ut til kor, dirigenter og kormedlemmer.  

Det ble totalt sendt ut 34 nyhetsbrev via Click Dimentions i 2021: 

Syv til alle kormedlemmer, seks var lokale utsendelser og de resterende var til mindre og mer definerte 

målgrupper. 

Åpningsraten er gjennomgående svært høy og det aller mest åpnede nyhetsbrevet fra 2021 hadde tema 

Smittevern ved koroppstart og ble sendt ut 12. august.  

Av totalt 23 492 utsendte brev ble 53 % åpnet av 12 417 forskjellige mottakere og det ble åpnet til sammen 

37 362 ganger. Det betyr at mange gikk tilbake flere ganger. 

 

 

 

8.5 Pressedekning 
NK hadde en del positiv pressedekning i 2021. Størstedelen er kor som har delt ut medaljer eller mottatt 

diplom fra NK. Distriktsleddene er flinke til å skape pressedekning om sine arrangementer, men disse har 

naturlig nok vært færre i år enn normalt. Nettjenesten BuyAndRead gir tilgang til de fleste (men ikke alle) 

norske papiraviser. Et søk i denne tjenesten viser at NK ble omtalt 64 ganger i norske papiraviser i 2021. 

 

9. Økonomiutvikling  
Norges Korforbund har hatt en god utvikling i økonomien de siste årene, men for 2021 endte vi opp med et 

negativt resultat på kr -293 266. Dette skyltes primært en større investering i nye systemer for kursrapportering 

og ny publiseringsløsning for hjemmesiden www.kor.no. Redusert inntekt fra arrangementer har selvsagt også 

http://www.kor.no/
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påvirket resultatet negativt. Allikevel er økonomien i Norges Korforbund god, med en egenkapital per 

31.12.2021 på kr 7 284 655.  

10. Samarbeid med andre organisasjoner 
Kulturdepartementet og Kulturrådet 

NK samarbeider med Kulturdepartementet og Kulturrådet når det gjelder Aktivitetsmidler 

for kor. Dialogen med Kulturdepartementet er også viktig for å bedre rammebetingelsene 

for kor i Norge. 

Kulturalliansen 
Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Norge. NK er medlem, og Norges 

Korforbund har hatt en plass i styret i 2021, Åsmund Mæhle var styreleder til han gikk av som generalsekretær i 

januar 2021, og Marianne Bremnes gikk inn som ordinært styremedlem da hun startet i jobben som 

generalsekretær 01.06.21. Et av Kulturalliansens viktigste satsingsområder er å arbeide for bedre lokaler og 

arenaer for det frivillige kulturlivet. Kulturalliansen har vist seg som et viktig organ for å samle norsk kulturliv, 

uavhengig av profesjon og kulturuttrykk. 

Norsk musikkråd 
I 2018 ble NK sammen med Norges Musikkorps Forbund tatt opp som medlemmer av Norsk musikkråd. Det 

frivillige musikklivet står nå samlet i én organisasjon. På Musikktinget i mai 2021 ble NKs president Trond 

Håskjold valgt inn i styret i Norsk musikkråd. 

Musikkens studieforbund 
Fra 1. januar 2018 fikk NK og medlemskorene støtte til voksenopplæringskurs gjennom Musikkens 

studieforbund. Studieforbundet gir også støtte til landsdekkende kurs og til pedagogisk utviklingsarbeid i NK. 

NK er opptatt av å styrke voksenopplæringsordningen. 

Krafttak for sang 
NK er partner i Krafttak for sang og samarbeider med denne organisasjonen når det gjelder sang i 

integreringsarbeid, syngende kommuner og sang i eldreinstitusjoner.  

Koralliansen 
Koralliansen er en samarbeidsplattform for kororganisasjoner og består av Ung i kor, Norsk sangerforum, Norsk 

Sangerforbund, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang og Foreningen for norske 

kordirigenter (FONOKO).  

Koralliansen samarbeider politisk, noe som har gitt konkrete resultater i form av en felles dirigentsatsing som 

får tre millioner kroner i støtte over statsbudsjettet.  

Internasjonalt samarbeid 
Norges Korforbund ser det som viktig å samarbeide med kor- og sangorganisasjoner utenfor landets grenser for 

å få nye impulser og gjøre norsk sangkultur kjent utenfor Norge. NK er medlem av Nordisk Korforum, European 

Choral Association og International Federation for Choral Music. 
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VEDLEGG 1 – Oversikt over tillitsvalgte og ansatte  

Tillitsvalgte 

Sentralstyret 

President  Trond Håskjold NK Sør-Trøndelag 

Visepresident  Marit Husebø  NK Rogaland 

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk NK Hordaland 

Styremedlem Torunn Myhre  NK Østerdalen 

Styremedlem Lars Stenersen   NK Oslo-Akershus 

Styremedlem Helen Bakke Agledahl NK Troms og Finnmark 

Styremedlem, MFR Elin Persson NK Nordmøre 

Varamedlem Olaug Enstad  NK Gudbrandsdalen 

Varamedlem Tor Gusdal  NK Sørlandet 

Varamedlem Astrid Salvesen  NK Sør-Trøndelag 

 

Musikkfaglig råd (MFR)  

Leder     Elin Persson NK Nordmøre 

Medlem                 Heidi Anita Brathagen NK Oslo-Akershus 

Medlem Bjørn Gisle Seter NK Sogn og Fjordane 

Medlem                 Dag Erik Enoksen NK Troms og Finnmark  

Varamedlem Asbjørg Utby  NK Troms og Finnmark 

Varamedlem Jan L. Jakobsen  NK Hordaland 

  

Revisor 

Pedersen & Skogholt AS     
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Valgkomité 

Leder Karl Gjedrem NK Rogaland 

Medlem Jonny Thorsen  NK Nord-Trøndelag 

Medlem Berit Simonsen NK Troms og Finnmark 

Varamedlem Jardar Ellevold NK Østerdalen 

 

Kontrollkomité 

Leder Oddmund Olsen  NK Sunnmøre 

Medlem Ole Hesjedal NK Hordaland 

Medlem Gudrun Caspersen  NK Haugaland 

Varamedlem Egil Bore  NK Rogaland 

Varamedlem Ragnhild Grimstad NK Nord-Trøndelag 

  

Æresmedlemmer 

Æresmedlem  Norunn Illevold Giske   

Æresmedlem Carl Høgset  Gikk bort 02.06.2021 
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Ansatte 

Oversikten under viser ansatte i Norges Korforbund i 2021 i alfabetisk rekkefølge. 

Navn Rolle 

  

Anna Granqvist Redaktør for Korbladet 

Annlaug Hus Musikkfaglig korkonsulent for Vestlandet 

Hans Vist Distriktskonsulent for NK Nord-Trøndelag 

Inger-Pernille Stramrud Musikkfaglig korkonsulent for Sør- og Østlandet 

Kaja Olaussen Distriktskonsulent for NK Hordaland 

Lene Dalen Økonomiansvarlig (permisjon fra 15.05.21) 

Marianne Bremnes Generalsekretær ( startet 01.06.21) 

Marita Havaas-Olsen Korkonsulent for Nord-Norge 

Martin Borgnes Spesialrådgiver støtteordninger 

Mathilde Espeseth Administrasjonskonsulent (engasjement) 

Roar Barros-Ødegård Produsent ( sluttet 01.10.21) 

Rune Frank Brunslid Spesialrådgiver  

fung. Generalsekretær ( 01.02.-01.06) 

Administrasjonssjef ( 01.10.21) 

Tove Ramlo-Ystad Musikksjef og musikkfaglig korkonsulent i Midt-Norge 

Trine Lyng-Andersen Korkonsulent for NK sentralt og distriktskonsulent for 
NK Sør-Trøndelag 

Wenche Helgesen Musikkfaglig distriktskonsulent for NK Vestfold-
Telemark ( sluttet 01.12.21) 

Åsmund Mæhle Generalsekretær (sluttet 31.01.21) 
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VEDLEGG 2 

Distriktsvis oversikt over medlemmer 

Distriktsledd Antall kor per 
31/12  2020 

Antall kor 
per 31/12 
2021 

Antall 
medlemmer 
per 31/12 
2020 

Antall 
medlemmer 
per 31/12 2021 

      

Nord-Norge     

NK Helgeland 32 32 903 859 

NK Nordre 
Nordland 

27 26 739 688 

NK Salten 30 30 800 719 

NK Troms og 
Finnmark 

42 41 1025 987 

      

Midt-Norge     

NK Nord-Trøndelag 50 51 1473 1410 

NK Nordmøre 13 12 351 310 

NK Romsdal 11 11 302 279 

NK Sunnmøre 52 52 1600 1506 

NK Sør-Trøndelag 72 69 2386 2196 

NK Øvre Gauldal 15 15 401 342 

      

Vestlandet     

NK Haugaland 20 17 588 502 

NK Hordaland 122 119 3588 3219 

NK Rogaland 35 33 1106 1026 

NK Sogn og 
Fjordane 

49 50 1239 1161 
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  Antall kor per 
31/12  2020 

Antall kor per 
31/12 2021 

Antall 
medlemmer 

per 31/12 
2020 

Antall 
medlemmer 

per 31/12 
2021 

Øst- og Sørlandet     

NK Buskerud 44 44 1097 1049 

NK 
Gudbrandsdalen 

19 20 473 489 

NK Hedmark 39 40 1111 1089 

NK Østfold 35 36 1044 969 

NK Oslo-Akershus 192 200 5788 5697 

NK Sørlandet 19 20 702 680 

NK Vestfold og 
Telemark 

63 63 1963 1925 

NK Vestoppland 35 32 936 847 

NK Østerdalen  25 25 701 666 

 

 

 

 

 

 

 


