
 
 
 
 

 

 

Ekstraordinært Å rsmøte 2017 
Forslag: Indre Østfold Drillklubb 

Bakgrunn 
Våren 2017 samarbeidet de eldste drillerne i Hobøl og Spydeberg slik at de kunne konkurrere 

sammen i Norgesmesterskapet. Samarbeidet var en stor suksess og det var et unisont ønske blant 

jentene om å utvide samarbeidet. Som et resultat av dette ble det fremmet forslag om at drillerne i 

Spydeberg og Hobøl skulle samle seg i en felles klubb. På sikt så man for seg en drillklubb for hele 

indre Østfold. 

Antall medlemmer i Hobøl Drill har variert fra 15 til 40 i løpet av de årene vi har eksistert. Vi har et 

godt miljø og er en klubb som fokuserer på å tilby medlemmene en god arena for treningsglede og 

mestring. Styret i Hobøl Drill har bevist at de klarer å lede klubben i både medgang og motgang. Det 

hadde imidlertid vært en fordel med en jevnere fordeling av medlemmer på alderstrinn og savnet 

etter en idrettshall er stort. En større medlemsmasse ville gjort oss mer robuste og gitt flere 

muligheter blant medlemmene selv og via en større foreldregruppe. 

I slutten av september inviterte fellesnemnda i den nye storkommunen lag og foreninger til 

«Mulighetenes marked». Her ble det fokusert på samarbeid og mulighetene som den nye kommunen 

gir. I media kan vi lese at Indre Østfold Fotballklubb allerede er på plass. 

Ettersom Hobøl Drill allerede er et frittstående korps og idrettslag ble det foreslått at Hobøl Drill 

kunne brukes som rammeverk for den nye klubben. Styret i Hobøl drill var positive til forslaget. Som 

arbeidsnavn fikk klubbsatsingen navnet «Indre Østfold Drill».  

Høsten 2017 ble styret i Spydeberg skolekorps kontaktet. Ettersom flere av Spydeberg-jentene hadde 

vært med på den opprinnelige ideen om å starte en felles klubb ba vi om å få arrangere et felles 

informasjonsmøte for drillere og drillforeldre i Spydeberg og Hobøl. Målsetningen med møtet var å 

avklare grunnlaget for å danne en felles klubb som første fase av satsingen mot Indre Østfold Drill. 

Styret i Spydeberg skolekorps takket nei til et slikt møte. 

Hensikt 
Styret fremmer forslag om å etablere «Indre Østfold Drill» ved å endre Hobøl Drillklubb: 

• Navnet endres til «Indre Østfold Drillklubb», 
kortform «Indre Østfold Drill», 
forkortelse «IØD». 

• Klubben ønsker å rekruttere medlemmer fra hele Indre Østfold. 

  



 
 
 
 

 

 

Rammebetingelser 
Indre Østfold Drill (IØD) bygges basert på rammeverket til Hobøl Drill. Teknisk sett bytter klubben 

navn, i praksis vil klubben forholde seg til et mye større geografisk område. 

Flere av kommunene i Indre Østfold har skolekorps med drillere og egne drillkorps. IØD vil kunne 

være både en samarbeidspartner og en konkurrent til disse klubbene. Drillere i Indre Østfold vil 

kunne være medlem av både lokalt skolekorps/drillkorps og IØD. 

Organisasjonsnummeret, medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF), Norges Idrettsforbund 

(NIF) og Danseforbundet videreføres fra Hobøl Drill til IØD. I første omgang videreføres også dagens 

styre. Korpset vil fortsatt være en del av NMF Øst. Klubben vil fortsatt være en del av Østfold 

Idrettskrets. Så snart Indre Østfold Idrettsråd kommer på plass vil IØD være en del av dette. 

Det er generelt begrenset tilgang til idrettshall. Hobøl Kommune og Hobøl Idrettsråd har annonsert 

at ny idrettshall vil være på plass i Hobøl fra 2018. Etter hvert som IØD får medlemmer fra andre 

deler av Indre Østfold vil vi søke hallplass i nærmiljøet til drillerne. IØD vil også aktivt samarbeide 

med den nye storkommunen om tilgang til treningslokaler.  

IØD vil ikke være tilknyttet et skolekorps, men ønsker å samarbeide med alle skolekorps i de 

områdene klubben har aktive drillere.  

Mål 
Indre Østfold Drill skal være en selvstendig drilltropp og skal tilby et godt treningsmiljø og en sosial 

møteplass for medlemmene i drilltroppen. Gjennom samhold og samarbeid skal vi fortsatt skape en 

trygg og god ramme for måloppnåelse, mestring og prestasjon. 

IØD vil fremme drillglede og medlemmenes drillprestasjoner ved å: 

• delta i lokale og nasjonale drillkonkurranser, drillstevner og andre drillarrangementer. 

• arrangere seminarer, oppvisninger og andre arrangementer i Indre Østfold. 

• tilby koreografi, instruksjon og kurs til drilltroppens medlemmer. 

Ved å etablere IØD skal vi: 

• tilby et robust drillmiljø med god fordeling av drillere på alders- og ferdighetsnivå. 

• med en større medlemsmasse kunne tilby et bedre støtteapparat både med flere tillitsvalgte, 
instruktører og større foreldregruppe. 

• kunne ta et større ansvar i utviklingen av drillidretten og arbeid i forbundene.  

• øke sjansene for gode plasseringer i konkurranser og på den måten motivere til 
treningsinnsats, sponsorinntekter og økt rekruttering til idretten. 

Flere drillere i Indre Østfold står uten tilbud etter at skolekorps legge ned og flere drillere opplever at 

drillidretten blir nedprioritert innad i et korps. Det er et mål at IØD har god fordeling av drillere både 

med tanke på alder og vanskelighetsgrad. Ved å favne et større geografisk område vil IØD kunne få 



 
 
 
 

 

 

en mer robust medlemsmasse og med flere muligheter for egenutvikling av instruktører og med en 

større foreldregruppe som kan engasjere seg for drillernes beste. 

Alle drillerne i IØD vil lære et felles marsj-program til bruk på parader, oppvisninger og 17. mai. For 

de av drillerne som ønsker å marsjere og drille på 17. mai vil vi ta initiativ til et samarbeid med det 

lokale skolekorpset i den kretsen der driller(ne) kommer ifra. 

Endringer 
Følgende må endres i forbindelse med «opprettelse» av Indre Østfold Drill: 

• Korpsets vedtekter må endres. 

• Klubbens Lovnorm må endres. 

• Melding må oversendes Brønnøysundregistrene, NMF og NIF. 

• Logo og jakkemerke må endres. 

Framdrift 
Styret i Hobøl Drill innkaller til ekstraordinært årsmøte hvor nytt navn, nye vedtekter og lovnorm 

legges fram for beslutning. 

 


