Kolnes Drill Nyhetsbrev V’12
Aktiviteter høsten ‘12
 Oppstart drilltrening
Torsdag, 23. august kl 18-20
(NB! Nytt tidspunkt!)


Troppen i aksjon med
Pom pomsene!
Foto: Tore Wiksnes

God sommer til alle drillere og foresatte!
Vi har et travelt, men kjekt halvår bak oss i Kolnes drill. Regner med at de aller
fleste er på god vei inn i sommeren allerede. Som alltid har foresatte og drillere
stilt trofast opp på de ulike aktivitetene som har stått på programmet, enten det
har vært for å få inntekter eller i konkurranser. En takk til dere alle!

Halvåret som har gått
Årsmøte februar ‘12
Årsmøtet ble etter vedtak flyttet til
begynnelsen av året, slik at vi følger
regnskapsåret og ikke kalenderåret
som tidligere. Ettersom sittende styre
kun hadde sittet i et halvår, ble det
vedtatt at disse også skulle sitte for
neste år.
Vinterpokalen 2012
I februar gikk Vinterpokalen 2012 av
stabelen. Begge troppene deltok her i
år. De eldste drillerne i T1har blitt så
store at de konkurrerte i Juniorkategorien, og konkurransen der er tøff.
Jentene i begge tropper gjorde alle en
hederlig innsats, og nesten like kjekt er
det å bli inspirert av andre drillinnslag. I
år
deltok
også
duetten
(Dina
Vikingstad og Ragnhild V. Bore) og solo
(Lisa Marie Haugen) på drilliaden for
første gang.
Vellykket drillkafé
22. april arrangerte drillen årets
drillkafé. Det var godt oppmøte av
bygdafolk klare for god underholdning
fra korps, drill og med innslag fra den

yngste
teatergruppas
kommende
forestilling. Drillen opptrådte for første
gang med Pom poms, samt siste
tilskuddet på stammen, duett og solo.
Med litt erfaring fra fjoråret opplevde i
alle fall styret at arrangementet gikk
relativt velsmurt, og med den supre
innsatsen
fra
dere
foresatte
i
forbindelse med kakebaking, vakter,
rigging og rydding, lydutfordringer osv.,
gikk arrangementet i havn med god
fortjeneste. Vi i styret er veldig
takknemlige for at dere som foresatte
stiller opp når det trengs!
Sommerfest 2012
I år var det korpset som hadde
stafettpinnen med å være primus
motor
for
gjennomføringen
av
Sommerfesten som drillen og korpset
pleier i samarbeid med skolen. Hele
skolen var i full sving med grill, kafé og
leker. Mange ønsket at vi åpnet kafé
og grill tidligere, men etter ønske fra
skolen, som i første time ønsker fokus på
skoleaktivitetene,
åpnet
vi
som
planlagt etter programmet. Både korps
og drill hadde gode inntekter på
arrangementet.

Seminar
Medio September
Medio oktober
(20. og/eller 21. okt)

 Kurs 13.-14. oktober:
Kurs i Karmøyhallen
(siste helg i høstferien, mer
info kommer etter
sommeren)
 Haugalandsdrilliaden:
27.-28. oktober
(Vardafjellhallen)
 Korpskafé 6. nov
 Juleavslutning 6. des

5- årsmedalje ble delt ut
på sommerfesten til:
- Emilie Wiksnes
- Merethe Børve
- Sigrid Fagerland
- Tina Sjursen
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Sommarlandfestival

Styret:
Leder
Anita Vikingstad, (3. år)
Mob. 915 22 908

I skrivende stund er både korps og drill på tur til Bø i Telemark på den årlige
Sommarlandfestivalen. Det er første gang (på mange år) at drillen er med, og det var
mange spente drillere som klatret inn i bussen på fredag! Vi håper og tror at jentene har
en flott tur med masse bading, sosialt samvær og også noe «faglig» innhold. Igjen, takk
til foresatte som tar seg tid til å være med å arrangere slike turer!

Nytt fra høsten 2012

Kasserer

Det er tidligere blitt sendt ut en aktivitetskalender, så det vil ikke bli tatt opp alt som skal
skje framover, men noen hovedpunkter blir nevnt her. Noen i den eldste troppen har
valgt å slutte, og Kolnes drill har nå én tropp. Vi har hatt en ny runde med drillerne der
de aller fleste signaliserer at de ønsker å fortsette til høsten. Dersom noen skulle være i
tvil, ber vi om at det blir meldt i fra om de ønsker å slutte senest innen 1. september. Som
dere kanskje har fått med dere har Veronica nå muligheten til å trene oss videre, i alle
fall det neste året. Det er vi kjempeglade for! Hun har nå også fullført fullt instruktørkurs
og har all formell kompetanse på plass til å være drillinstruktør.

Wenche Wiksnes (2. år)

Aspiranter

Mob. 482 60 975

For at drillen skal opprettholdes og utvikles, skal det tas opp aspiranter til høsten. Det vil
bli tatt opp max. 15 stk, fra aldersgruppen 2.-4. klasse. Disse vil også få treningstid på
torsdagene, fra 17-18.

Styremedlem

Duett-uttak og trenerassistenter

Anne Britt Steinsvik (1. år)

Like etter oppstart, 23. august, vil Veronica ta ut en ny duett. Den eksisterende duett er
med for siste gang på Haugalandsdrilliaden i oktober. Den nye duetten vil ha
Vinterpokalen i Februar ’13 som første mål.

Nestleder
Arnhild Haugen (3. år)
Mob. 900 28 745

Mob. 954 32 466

Instruktør:
Veronica Stelander
Mob. 924 14 179

I tillegg vil hun også se på mulighetene for å kunne bruke noen av jentene som
trenerassistenter når aspirantene skal trene. Veronica vil på helt selvstendig, faglig
grunnlag ta avgjørelse på hvem dette skal være. Kriteriene det blir valgt ut både for
duett og trenerassistenter er at de:
-

Har lyst selv!

-

Evne til konsentrasjon

-

Innstilt på å øve ekstra både på trening og hjemme

-

Høyt nok nivå på drillferdighetene.

Treningstider fra høsten 2012
Fra høsten av vil treningstiden bli utvidet noe. Den vil fremdeles være på torsdager,
men fra 18-20. Mange andre drilltropper i samme alderskategori som vår tropp trener to
ganger i uka, slik at vi ser ikke dette som en urimelig økning dersom vi framover, i tillegg
til hovedmålet om å ha det gøy, også skal heve nivået.
Vi har også på fast basis fått låne gymsalen på skolen hver tirsdag fra 17-19. Den vil
primært bli brukt til duett og solo-treninger, men det kan også forekomme øvinger på
tirsdagene for troppen ved behov. Det vil i så tilfelle så langt det er mulig gjøres uten at
det kommer i konflikt med teaterøvingene.

God sommer!!!

Som sagt hovedmålsettingen er at jentene skal ha det kjekt! Samtidig tror vi at de har
det kjekt nettopp når de får det til og mestringsfølelsen er til stede! For å få dette til
krever mer av instruktør, men også litt mer av drillerne.
Vaskeinstruksjon til uniformene
Etter 17. mai og Sommarlandfestival kan det nok være på sin plass å ta en liten sjekk på
uniformene. Uniformene vaskes i maskin på kaldt vann (ikke 30 grader en gang, i følge
leverandøren) med MILO, aldri skyllemiddel. Henges umiddelbart opp til tørk. Vask topp
og skjørt separat. Uniformene skal ikke renses.
Les mer på vaskeinstruksjonen fra leverandøren:
menyvalget Uniformer.
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