Kolnes Drill Nyhetsbrev V’12
Aktiviteter i vår
 Seminarer:
21. januar T1 og T2
22. januar duett og solo

 4. -5. februar
Vinterpokalen i Sveio

Full innsats av T2 på
Haugalandsdrilliaden

 Årsmøte etter nye
vedtekter (februar)

 Fastelavensalg – Uke 7

Vel overstått nyttår til alle drillere og foresatte!
Til tross for irrgrønn jul håper jeg alle har
kost seg i løpet av juleferien. Vi har bak
oss et begivenhetsrikt høstsemester.
Begge troppene gjorde en flott innsats
på Haugalandsdrilliaden i Karmøyhallen og i desember hadde vi en
koselig juleavslutning sammen med
korpset som vi har tradisjon for.
Årsmøtet ble avviklet i oktober, der nytt
styre ble valgt og ikke minst nye
vedtekter ble vedtatt. Anita Vikingstad
fortsetter som leder for understyret i

drillen og som nestleder i hovedstyret.
Også Arnhild Haugen og Wenche
Wiksnes er med videre. Anne Britt
Steinsvik er med som nytt styremedlem.
Leder for hovedstyret nå er Åse
Waage. Vi hadde en utfordring ift.
revisor, men Ingvar Fagerland sa seg
raskt villig til å ta på seg denne
oppgaven etter kun ett års pause fra
engasjement. De setter vi stor pris på!

 Drillkafé – 15. april

 Sommerfest – uke 24

 Sommarlandfestivalen –
22. -24. juni i Bø

Planer for våren
Vinterpokalen 2012
Sveio drill inviterer til Vinterpokalen 4. -5.
februar 2011 i Vigdartun. I år skal både
Tropp 1, 2, duett og solo delta! Det er
stas at Kolnes drill deltar med så mange
startnr og det blir spennende å se
hvordan det går også med duettene
og soloen, i tillegg til troppene. Vi
håper at så mange foresatte som mulig
kan komme og heie på jentene (som
de pleier)!
Seminar
Som forberedelse til Vinterpokalen har
vi fått satt av lørdag, 21. og søndag, 22.
januar til seminarer. Dette vil foregå på

skolen som vanlig. Detaljer rundt tider
finner du på neste side.
Nytt tidspunkt for årsmøte
Som en konsekvens av nye vedtekter
følger nå korpset og drillen
kalenderåret og ikke skoleåret. Dvs. at
det ila. Februar skal avholdes nytt
årsmøte der regnskap for høsten 2011
gås gjennom og budsjett for 2012 skal
vedtas. Mer informasjon om dette vil
komme i egen innkalling.
Fastelavnris-salg
Fastelavn er i år på 19. februar. Korps
og drill pleier i samarbeid med
Saniteten å selge disse og deler
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Styret:

deretter inntektene. Vi håper på et slikt
samarbeid også i år og da vil dette skje
i uke 7. Mer informasjon kommer når
dette er klarert med Saniteten.

Leder

Drillkafé

Anita Vikingstad, (3. år)

Et kjekt arrangement for drillerne er den
årlige drillkaféen. Fjorårets kafé var
vellykket med godt oppmøte, flotte
innslag og veldig gode inntekter. Årets
kafé vil gå av stabelen 15. april med
opptreden av bl.a. drillen og korpset. Vi
jobber også med å få noen andre
underholdningsbidrag på kaféen, ta
kontakt om du har tips eller idéer!

Mob. 915 22 908

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

Kasserer
Wenche Wiksnes (2. år)
Mob. 482 60 975

Styremedlem
Anne Britt Steinsvik (1. år)
Mob. 954 32 466

Instruktør:
Veronica Stelander
Mob. 924 14 179

Vi er spente på om det vil få noe utslag
at kaféen i år arrangeres noe senere
enn vanlig pga. koordinering med
andre arrangementer i bygda, men
det vil vise seg.

Seminarer i januar:
Lørdag, 21. jan:
T2 (yngste) 11-14
T1 (eldste) 14 -17
Søndag, 22. jan:
Duett og Solo 11-14

Vi er også stadig på jakt etter gevinster,
så dersom du eller du kjenner noen/
jobber du for noen som kan tilgodese
små eller store gevinster til dette – ta
svært gjerne kontakt med styret!
Sommarlandfestivalen i Bø i Telemark
Som det allerede er sendt ut litt
informasjon om så planlegger vi en
felles tur med korpsgjengen til korpsfestivalen som arrangeres i Sommarland i Bø 22. -24. juni 2012. Korpset
hadde en kjempeflott tur og inviterte
derfor drillen med i år, noe styret syntes
var veldig positivt. Også her vil det
komme nærmere informasjon om reise,
kostnader og påmelding, men vi kan si
at det jobbes med å leie inn buss. Vi
håper så mange som mulig blir med,
og noen har allerede meldt seg på!

Tropp 1 på Haugalandsdrilliaden
Side 2
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