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Forord 
 
Ikke mist musikken! var et forebyggingsprosjekt der hovedmålet var å gi korps og 
korpsmedlemmer i Norge informasjon om hørsel og hørselsskader samt råd om 
hvordan ta vare på hørselen sin slik at de kan nyte musikk med friske ører livet ut. 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har gjennom prosjektet spredt informasjon til 
de aller fleste av landets musikkorps igjennom et godt samarbeid med Norges 
Musikkorps Forbund. 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har stått for organisering av prosjektet 
Prosjektet startet i januar 2012 og ble avsluttet formelt i desember 2012. 
Prosjektrapporten vil gi en beskrivelse av prosjektets metode, resultater, erfaringer, 
og tanker om videre arbeid på området. 
 
Prosjektleder vil benytte anledningen til å takke HLF Bergen, HLF Trondheim, 
Noteservice AS og Talking Nation for samarbeidet. En spesiell takk til Norges 
Musikkorps Forbund for et godt samarbeid og partnerskap på dette prosjektet! 
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Kapittel 1 Bakgrunn og målsetting 
 
 
Å spille i korps er en populær hobby i Norge. De aller fleste korps er organisert under 
Norges Musikkorps Forbund (1700 medlemskorps og over 66.000 medlemmer).  
 
I dag har 15 % av Norges befolkning en hørselsskade i en eller annen form. Flere 
internasjonale undersøkelser dokumenterer sammenhengen mellom fritidstøy og 
hørselsskader (J Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Feb;38(1):142. og J Prev Med 
Public Health. 2006 Mar;39(2):159-64) og andre undersøkelser (Pediatrics.  2009 
Jun;123(6):e953-8 og J Pediatr.  2008 Mar;152(3):400-4. Epub 2007 Oct 22.) viser at 
ungdom ikke er flinke til å passe på hørselen sin. 
 
I arbeidsmiljøforskriftene er det klare regler for hvor sterk støy man kan utsettes for i 
en arbeidssituasjon. Fritidstøy er ikke lovregulert, og støyeksponering kan i mange 
situasjoner, slik som ved korpsdeltagelse, være høy. 

En uformell måling utført av NRK 
(http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.5678724 ) målte lydnivåer opp 
mot 104 desibel. Lydnivåer langt over 90 desibel var ikke uvanlig. På Arbeidstilsynets 
nettsider står det at støyforskriften påbyr bruk av hørselsvern når arbeidstaker 
utsettes for en gjennomsnittlig støybelastning høyere enn 85 desibel. 

Øving i hensiktsmessige lokaler er viktig. Er lokalene små og/eller uheldig akustisk 
formulert, vil støybelastningen forverres. Mange korps øver i uegnede lokaler og 
trenger å bevisstgjøres på dette. 
 
Korpsmedlemmene risikerer øresus og svekket hørsel i tillegg til at de blir slitne av 
støyen. 
 
Den totale støybelastningen over et døgn er en viktig faktor i forhold til om man pådrar 
seg en hørselsskade. Lydbelastningen på unge i dag, med Mp3 spillere, dataspill og 
konserter i tillegg til lydbelastningen igjennom deltagelse i korps, er høy. Man risikerer 
fremtidige generasjoner der 40-åringer har like dårlig hørsel som dagens 70-åringer 
med den individuelle og samfunnsmessige belastningen det medfører. 
 
Det er derfor viktig at korpsmedlemmer og ansvarlige får informasjon om viktigheten 
av å passe på korpsets viktigste instrument – hørselen. 
 
Dette var bakgrunnen for at HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) søkte 
Extrastiftelsen om midler til gjennomføringen av denne informasjonskampanjen rettet 
mot landets korps på viktigheten av å passe på hørselen og råd om hvordan man 
passer på hørselen. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Pediatrics.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pediatr.');
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.5678724


 5 

 

Prosjektets målsettinger 
Hovedmålsettingen med prosjektet var å gjøre korpsmedlemmer bevisste på risikoen 
for tinnitus og nedsatt hørsel ved høy lyd og få de til å bruke metoder for forebygging. 
 
Målgruppa var Norges Musikkorps Forbund sine 66.000 korpsmedlemmer over hele 
Norge.  
 
Prosjektet hadde følgende delmål: 
 
 

• Spre hørselsforebyggende informasjon til 66.000 korpsmedlemmer i 2012 
• Være synlige på 4 korpskonkurranser og en korpskonferanse i 2012 
• Synliggjøre at støy kan være skadelig 
• Spre kunnskap om hva tinnitus og nedsatt hørsel er igjennom muntlig og 

skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av informasjon 
• Gi konkrete råd for forebygging av tinnitus og nedsatt hørsel igjennom muntlig 

og skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av informasjon 
• Gi råd om tilrettelegging av øvingslokale slik at støyskader og støyslitasje 

unngås igjennom muntlig og skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av 
informasjon 

• Vise at HLF tar ansvar i forhold til forebygging av hørselsskader 
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Kapittel 2 Prosjektgjennomføring/metode 
 
En spørreundersøkelse ( vedlegg 3) for å kartlegge bevissthet omkring hørsel og 
bruken av hørselvern i korps ble sendt ut på e-post til korpsledere og dirigenter i 
medlemskorpsene til NMF. Samtidig ble det utarbeidet en brosjyre (vedlegg 1), en 
nettside (lyderlyd.no) (vedlegg 5)  og en reklamekampanje (vedlegg 2). Byrået 
Talking Nation stod for ide, utforming innhold og produksjon i nært samarbeid med 
HLF.  Brosjyren tok for seg hvordan hørselen fungerer, hvilke hørselsskader som 
finnes, hvordan de oppstår og råd om hvordan ta vare på hørselen. Brosjyren tok også 
for seg akustikk og betydningen akustikk har for et godt lyttemiljø. Brosjyren gav også 
et tilbud på hørselvern og lydmålere. På nettsiden kunne man få lastet ned brosjyren 
og få tilgang til lenker der man kunne få mer informasjon.  
 
Reklamekampanjen bestod av helsides trykkannonser i to utgaver av NMF sitt 
medlemsblad Ambis (vedlegg 6) og en bannerannonse på nettsiden til NMF.  
 
Kampanjen fikk også redaksjonell omtale. NMF lagde en sak om hørsel og 
hørselsskader i Ambis og på sine nettsider. HLF sitt fagblad, Din Hørsel, lagde en sak 
om kampanjen (vedlegg 7). 
 
Brosjyren ble sendt med følgebrev i posten til alle dirigenter og korpsledere i NMFs 
1650 medlemskorps. Vi fikk også sendt ut brosjyrer til korpsledere og dirigenter i 
korps som ikke er medlem i NMF igjennom en fellesutsendelse med firmaet 
Noteservice. 2500 dirigenter fikk brosjyren igjennom denne utsendelsen 
 
Kampanjen inkluderte også stand på NM i Brass i Bergen  den 10.- 11. februar og  
NM janitsjar i Trondheim.  
 
HLF sine frivillige gjennomførte gratis hørselstester, delte ut brosjyren som ble laget 
og solgte musikkpropper og lydmålere til en rimelig pris. NM i Brass og Janitsjar ble 
direktesendt på TV 2 Sumo, og begge programmene hadde et innslag om 
kampanjen og intervju med prosjektleder. 
 
Kampanjen inkluderte en konkurranse der innsenderne kunne vinne lydmåleren Lydia 
til korpset sitt ved å svare på hørselsrelaterte spørsmål der svarene fantes i brosjyren 
vi sendte ut. 
 
På slutten av året ble det sendt ut en oppfølgingsundersøkelse (vedlegg 4)  til de 
samme mottakerne som den første undersøkelsen gikk til for å måle effektene av 
kampanjen. 
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Kapittel 3 Resultater og resultatvurdering 
 
Prosjektets hovedmålsetting var å gjøre medlemmer av Norges Musikkorps Forbund 
bevisste på risikoen for tinnitus og nedsatt hørsel ved høy lyd og få de til å bruke 
metoder for forebygging. 
 
Hovedvirkemiddelet var en 16 siders brosjyre som tok for seg hørsel og 
hørselsskader. Brosjyren gav råd om hvordan korpsene og korpsmedlemmene kunne 
ta vare på hørselen og forbedre akustikken i øvingslokalet. Vi fikk muntlige 
tilbakemeldinger på at brosjyren var god og informativ.  
 
Vi fikk ikke lov (på grunn av Norges Musikkorps Forbund sine interne retningslinjer) til 
å sende brosjyren elektronisk til alle forbundets medlemmer. En postutsendelse til 
alle medlemmene hadde blitt for dyrt. Vi prioriterte derfor å sende brosjyren i posten 
til alle registrerte styremedlemmer og dirigenter i NMF sine 1650 medlemskorps (til 
sammen ca. 11500 personer) og spre informasjon til forbundets medlemmer indirekte 
– igjennom artikler i NMF sitt medlemsblad Ambis og nettsiden www.musikkorps.no .  
 
Brosjyren kunne også lastes ned via kampanjesiden lyderlyd.no. I følge 
nettstatistikken hadde nettsiden 411 unike besøkende fra 26.08-31.12. Feil i 
implementering av sporingskode gjør at vi kun har statistikk for fire av årets måneder. 
 
Annonsebannere for lyderlyd.no på hjemmesiden til Norges Musikkorps Forbund ble 
satt i gang 18. april og sto ut året. 29832 visninger (a 5 sek) og videresendte 254 
besøkende til www.lyderlyd.no. 
 
Medlemsbladet til NMF, Ambis, har et opplag på 50.000 og distribueres til alle 
husstander med registrert(e) medlemmer og til  bibliotek med musikkavdeling samt 
musikkinstitusjoner og organisasjoner. Helsides annonser i to nummere av bladet, 
samt artikkel som tok for seg kampanjen og hørselsproblematikken sørget for den 
beste synligheten. 
 
Vi sørget også for synlighet og informasjonsspredning igjennom stands på NM i Brass 
og Janitsjar der vi var synlige med stand, banner, roll-ups og igjennom annonse i 
programmet. På stand hadde vi en hørselsboks bemannet av en audiograf som også 
var et populært innslag. Boksen var kontinuerlig i bruk og fungerte som et trekkplaster 
til standen.  
 
Arrangementene hadde til sammen 6500 deltakere i tillegg til et par tusen tilskuere 
og til sammen 200 personer ble hørselstestet. Et ukjent antall fikk også se og høre om 
prosjektet igjennom et innslag i TV 2 Sumo sin dekning av arrangementene.  
 
Prosjektplanen inkluderte deltakelse i et korpsseminar og fire korpssamlinger. 
Korpsseminaret var i januar, og vi rakk ikke å få utviklet materiale tidsnok til dette. 
Etter en vurdering ble 2 juniorsamlinger i sommermånedene også skrinlagt på grunn 
av tid og ressurser. Bak vurderingen lå også det lave antallet deltakere i forhold til de 
to store samlingene vi deltok på, og vi valgte heller å konsentrere ressursene våre på 

http://www.musikkorps.no/
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disse. Vi er godt fornøyde med synligheten og gjennomføringen på disse 
arrangementene og vi nådde ut til mange igjennom programbladet og innslaget i TV-
dekningen av arrangementene. 
 
HLF gjennomførte en spørreundersøkelse i forkant og i etterkant av prosjektet for å 
måle kunnskapsnivå og bruken av hørselvern i korpsene. Undersøkelsen ble sendt ut 
til 2334 dirigenter og korpsledere i NMF sine medlemskorps. Svarprosenten lå  på   
22 % på førundersøkelsen og på 16 % på etterundersøkelsen. Resultatene av 
undersøkelsen ligger i vedleggene 3 og 4. Respondentene ble bedt om å ta stilling til 
en rekke påstander om deres korps og hørsel ved å erklære seg enige eller uenige i 
påstandene. 
 
Undersøkelsen viser en liten forbedring i fokuset på hørselsskader i korpsene. Det 
var for eksempel en 6 % økning i antall som er sterkt enig eller enige i påstanden om 
at korpset har fokus på forebygging av hørselsskader. Det var en tilsvarende 
nedgang på de som er sterkt uenige eller uenige i påstanden. 
 
Det var en nedgang i antallet som rapporterer at ingen bruker hørselvern i korpsene  
fra 77% til 71 %. Det var en  økning fra 23 % til 29 % for de som rapporterer at  opptil 
25% av korpsmedlemmene bruker hørselvern. 
 
Undersøkelsen indikerte en økning i 3 % på antall som har målt akustikk og en 2% 
økning i antall korps som har lydmåler i lokalet. 
 
Det var imidlertid ingen økning i rapportert flinkhet i bruken av hørselvern og kun 2 % 
økning i de som erklærte seg enige i påstanden “Korpsmedlemmene har god 
kunnskap om hvordan man forebygger hørselsskader.” 
 
 
Vi spurte også respondentene om de hadde sett kampanjen og 
kampanjeinformasjonen. En tredjedel svarte at de hadde sett brosjyren, 80% så 
annonse i NMF sin medlemsblad Ambis og 6 % hadde sett nettsiden lyderlyd.no. 
 
Vi håpet at økningen i bruken av hørselvern og kunnskap skulle være større enn det 
som kom fram i undersøkelsen, men vi erkjenner at det tar tid å endre holdninger. 
Derfor tror vi at kampanjens effekt vil bli synlig på sikt. Vi vet heller ikke om svarene 
og det lave antallet respondenter vi fikk er representativ for målgruppen. 
 
 
Prosjektet hadde følgende delmål: 
 
 

• Spre hørselsforebyggende informasjon til 66.000 korpsmedlemmer i 2012 
• Være synlige på 4 korpskonkurranser og en korpskonferanse i 2012  
• Synliggjøre at støy kan være skadelig 
• Spre kunnskap om hva tinnitus og nedsatt hørsel er igjennom muntlig og 

skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av informasjon 
• Gi konkrete råd for forebygging av tinnitus og nedsatt hørsel igjennom muntlig 

og skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av informasjon 

javascript:NewQuestion(15,%20false);
javascript:NewQuestion(15,%20false);
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• Gi råd om tilrettelegging av øvingslokale slik at støyskader og støyslitasje 
unngås igjennom muntlig og skriftlig informasjon fra stand og utsendelse av 
informasjon  

• Vise at HLF tar ansvar i forhold til forebygging av hørselsskader 
 
Vår vurdering er at prosjektet har oppfylt alle delmålsettingene unntatt punktet om 
synlighet på antall korpskonkurranser og korpskonferansen. Dette målet ble kun 
delvis oppfylt pga. tid og ressurser. I forhold til oppfyllelse av hovedmålsettingen er 
vår vurdering at det er for tidlig å si om dette er oppfylt, da holdningsendringer tar tid. 
Vi har iallfall sørget for å spre synlighet omkring problematikken og gitt korpsene god 
informasjon igjennom dette prosjektet. 
 
 
 

Kapittel 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer 
 
Kort oppsummert er vår vurdering at kampanjen fikk god synlighet, selv om det er for 
tidlig å si om den har ført til holdningsendringer. Dette vil først vise seg på sikt.  
 
HLF vil fortsette å jobbe med å sette fokus på hørsel i korpsmiljøet igjennom våre 
tilgjengelige kanaler og med våre tilgjengelige ressurser. 
 
I etterkant av prosjektets avslutning ble HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) sitt 
lokallag i Drammen inspirert til å sette i gang et prosjekt der målsettingen er å dele ut 
gratis musikerpropper til alle skolekorpsene i Drammen. De gjennomførte i januar 
2013 den første utdelingen, og innslaget fra utdelingen kom med i NRK Dagsrevyen.  
 
HLF kommer til å jobbe for at våre 200 lokallag oppsøker sine lokale korps med 
informasjonsmaterialet som ble utviklet igjennom kampanjen og med tilbud om 
musikerpropper til korpsene. Vi kommer også til å dele ut brosjyren på NM i Brass og 
Janitsjar i 2013. Slik vil vi fortsette trykket og fokuset som er nødvendig for å få til 
holdningsendringer og et kunnskapsløft i målgruppen. 
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Vedlegg 1. Brosjyre 
 



HVORDAN KAN DU 
SOM DRIVER AKTIVT 

MED MUSIKK 
FOREBYGGE SKADER 

PÅ HØRSELEN?

Nyt musikken livet ut



Samarbeidet
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) jobber i hovedsak for å bedre 
hverdagen til hørselshemmede, men er også opptatt av å forebygge 
hørselsskader. Fordi vi vet hvordan det er å ha en hørselsskade ønsker vi 
å gi informasjon slik at så få som mulig skal ende opp som oss! Da vi fikk 
se en undersøkelse gjort av Syddansk Universitet som viste at mer enn 
hver tredje musiker i danske symfoniorkestre klager over øresus, inngikk 
vi et samarbeid med Norges Musikkorps Forbund (NMF). Målet er at dere 
som spiller i korps skal få nok kunnskap og bevissthet om hørsel slik at 
dere kan nyte musikken med friske ører livet ut!

Kampanjen gjennomføres med midler fra ExtraStiftelsen Helse 
og Rehabilitering. 



Hørselen er svært viktig for mennesket fordi den 
utgjør den aller viktigste kommunikasjonskanalen 
oss imellom og gir oss muligheten til å nyte musikk.  

Allikevel tar vi den ofte for gitt. Gjør vi ikke? Som 
andre ting som fungerer som de skal tenker vi ikke 
så mye over hvor fantastisk det å høre lyder faktisk 
er. Kanskje gjør vi det ikke før hørselen ikke fun-
gerer like godt lenger?  

Når hørselen først er skadet kan den ikke 
repareres. Musikere er en gruppe som er spesielt 
utsatt for høy lyd og hørselsskader. Ta derfor vare 
på hørselen – ditt viktigste instrument!

Hørselen – ditt viktigste instrument

Som andre ting som fungerer som de skal 

tenker vi ikke så mye over hvor fantastisk 

det å høre lyder faktisk er. 



EkSEmplEr på lydNivåEr:

30 dB  
Hvisking

60 dB 
Alminnelig samtale

80 dB 
Hårføner, barnegråt 

85 dB 
Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet 
uten hørselsvern - Risikosonen for 
hørselsskader begynner

90 dB 
Lydnivået på korpsmusikk kan ofte 
komme oppi godt over 90 dB

100 dB 
Pressluftbor (udempet)

110 dB 
Jetfly som tar av (100 m avstand)

120-140 dB 
Smertegrense

Hva er lyd?
Lyd er hurtige endringer av luftens statiske trykk som brer seg som 
bølger gjennom luften. Disse bølgene plukkes opp av øret som 
sender bølgene videre til hjernen hvor de registreres og oppfattes 
som lyd. Styrken på lydbølgene måles i desibel og forkortes dB. 
Desibel er det samme som volum.



Øret virker på den måten at øremuslingen (den synlige delen av øret) 
fanger opp lydbølgene og sender dem inn i øregangen. Det første de 
treffer der er trommehinnen som blir satt i bevegelse. 

Denne vibrasjonen dytter så bort i hammeren, stigbøylen og ambolten, 
tre små bein som sitter like innenfor, slik at disse også begynner å be-
vege seg.  Derfra går lydene videre til sneglehuset. Her treffer lydbøl-
gene tusenvis av små hår som begynner å bevege på seg. Disse beveg-
elsene gjør at lydbølgene blir omgjort til elektriske signaler og sendt til 
hørselssenteret i hjernen via hørselsnerven. Hjernen behandler infor-
masjonen slik at du til slutt oppfatter signalene som lyd.

ørets anatomi

Det ytre øret

Øremusling

Øregang

Hammer

Ambolt

Stigbøylen

Trommehinne

Sneglehus

Hørselsnerve

Øretrompet

Mellomøret Det indre øret

Hvordan øret fungerer



Hvordan oppstår en 
hørselsskade 
Blir lydtrykket for høyt, kan den være 
skadelig for hørselen din. Jo høyere volum på 
lyden, jo kraftigere er trykket på hårcellene. 
Høy lyd skaper store trykkvariasjoner som 
gjør at hårcellene kan knekkes og dø. Jo flere 
flimmerhår som dør, jo dårligere blir hørselen 
vår. Skadede hårceller kan dessverre ikke re-
pareres.

Hvor lenge av gangen man eksponeres for 
høy lyd er også viktig. Jo høyere lydnivå, 
jo kortere tid kan det gå før man risikerer 
hørselsskader. Risikosonen for hørselsskader 
begynner ved 85 desibel (dB). Målinger viser 
at lydnivået på korpsmusikk kan ofte komme 
oppi godt over 90 dB. Ved 97 dB risikerer man 
slitasje på hørselen etter kun 30 minutters 
eksponeringstid. 
Hvor disponert man er for hørselsskader 
varierer fra person til person og den eneste 
måten å finne ut om man er disponert er først 
etter at man er blitt skadet. Derfor er det 
viktig å være føre var og beskytte hørselen.

85 dB i 8 timer per døgn
88 dB i 4 timer per døgn
91 dB i 2 timer per døgn
94 dB i 1 time per døgn
97 dB i 30 min per døgn
100 dB i 15 min per døgn
103 dB i 7 min per døgn
105 dB i 3,5 min per døgn

Hva tåler hørselen?

Hørselsskader

Hvor disponert man er for hørselsskader 

varierer fra person til person og den eneste 

måten å finne ut om man er disponert er først 

etter at man er blitt skadet.



Om ulike hørselsskader
Tinnitus eller øresus er ikke en sykdom, 
men et symptom på at hørselsorganene 
ikke fungerer slik de skal. En som har 
fått tinnitus kan få følelsen av at det 
har ”satt seg fast” lyder i øret som ikke 
skal være der. Noen synes de hører høye 
pipelyder, andre hører sus eller 
buldrende fossefall. Tinnitus kan være 
veldig forstyrrende og slitsomt for den 
som har det. Tinnitus kan være forbig-
ående eller permanent.

Hyperakusis er ekstrem følsomhet for 
hverdagens lyder.  En person med hyper-
akusis føler seg sterkt plaget av lyder 
andre ikke opplever som plagsomme, og 
selv svak lyd som papirknitring kan virke 
uutholdelig.

Nedsatt hørsel gjør seg ofte gjeldende 
over tid etter hvert som hårcellene 
slites ned, men kan også forekomme 
akutt ved plutselige og høye impulslyder 
som smell eller eksplosjon. Ved 
støyskader forsvinner de lyse tonene 
først, og resultatet blir at det er slit-
somt og vanskelig å følge med på hva 
som blir sagt hvis flere snakker i et rom, 
eller hvis det er andre lyder i bakgrun-
nen.  Høreapparater hjelper, men 
erstatter dessverre ikke normal hørsel.



Sørg for
 god 

akust
ikk

Ta pauser

Ikke stå for næ
rme andre musikanter

Pass på lydnivået

Bruk hørselsvern



Hvordan beskytte hørselen
1.  Bruk ørepropper der lydbelastningen er stor. Det finnes spesialprop-
per for musikere som sørger for et fullgodt lydbilde. Pass på at prop-
pene brukes riktig.

2. Ta pauser fra lyden. En god tommelfingerregel er å ta minst noen 
minutters pause for hver lyttetime.

3. Vær bevisst på plasseringen av instrumentene i korpset. Enkelte 
instrumenter - som for eksempel tromboner, kornett, pikkolofløyter og 
perkusjonsinstrumenter - kan medføre høye lydbelastninger på musik-
anten og de som star nærmest.  Jo nærmere lydkilden er, jo større trykk 
blir det på ørene. Derfor bør man sørge for mest mulig rom rundt disse 
instrumentene slik at lyden får mulighet til å spre seg. Det er særlig viktig 
med plass rundt basstrommer og cymbaler. Tromboner og lignende 
messingblåseinstrumenter bør plasseres slik at det er godt med plass 
foran sjallstykket. Et godt tips er å plassere disse instrumentene forrest. 

4. Sørg for god akustikk i øvingsrommet så langt det lar seg gjøre. 
Få en akustiker til å vurdere øvingslokalet og komme med forslag til 
forbedringer.  Jo større rommet er, jo bedre. Unngå å spille i rom der 
romvolumet er under 1000 m3 og der det er lavt under taket. Det er 
viktig at lyden får mulighet til å spre seg.

5. Pass på at lydstyrken ikke blir for høy. Man trenger ikke nødven-
digvis spille så høyt som man tror. En lydmåler, som for eksempel Lydia, 
kan hjelpe deg med å regulere lyden i øvingslokalet.



Bruk av ørepropper er viktig for å stenge ute de skadelige lydene og 
kan deles inn i tre grupper; 

Vanlige ørepropper av voks eller skum fås kjøpt billig på apoteket. 
De gir nødvendig beskyttelse, men er uegnet for musikere fordi de 
kutter bort mye av lyden.

Det finnes også såkalte ”musikerpropper” som gir tilnærmet lik 
demping for alle frekvenser og som derfor ikke gir uklar eller for-
vrengt lyd. De demper lyden, men beholder lydbildet. Disse har 
en juletrelignende form og er laget av silikon. Musikkpropper kan 
kjøpes på internett og i musikkforretninger og de beste koster 
rundt 250 kroner i musikkforretningene.

Om ørepropper

Det finnes spesialpropper for musikere som 

sørger for et fullgodt lydbilde. pass på at 

proppene brukes riktig.



Det beste og dyreste alternativet er spesialstøpte musikerpropper 
som blir laget til å passe øret ditt perfekt. Her kan du selv velge 
hvilket filter som skal være på og proppene sørger for tilnærmet lik 
demping for alle frekvenser slik at lydbildet ikke forringes. 
Proppene koster rundt 1500 kr og fås kjøpt hos leverandører av 
formstøpte ørepropper.

Om ørepropper



Akustikk betyr lydlære og er en klassisk disiplin innen fysikken. Begrepet akus-
tikk brukes også som betegnelse på hvordan lyd oppfører seg i forskjellige rom.  
Det er viktig at akustikken i rommet er tilpasset formålet.  Det å ha tilpasset 
akustikk i øvingslokalet er viktig for å hindre at lydtrykket fra 1) eget instru-
ment,  2) direkte lyd fra andre instrumenter og 3) akkumulert lyd i rommet, til 
sammen blir for sterkt.

Realiteten er dessverre at de færreste lokaler som benyttes til 
musikkutøvelse er særskilt tilrettelagt for bruken. For korps er det viktig at 
rommet er stort nok – både i grunnflate (for å kunne sitte med god avstand), 
og takhøyde (anbefalt ca 5-7 meter). 

Om akustikk

realiteten er dessverre at de færreste 

lokaler som benyttes til musikkutøvelse 

er særskilt tilrettelagt for bruken.



Romvolum under 1000 m3 bør faktisk unngås til korpsbruk.
Selv om øvingslokalet deres ikke har god akustikk for øyeblikket finnes det 
tiltak dere kan gjøre som vil gi store forbedringer.  
For å finne ut hva slags forbedringer som kan gjøres i deres lokale er det 
viktig å få målt utgangspunktet; etterklang, bassfaktor og bakgrunnsstøy. Når 
det er gjort, kan en akustiker komme med konkrete tiltak som montering 
av diffusorer (spredere), absorbenter og/eller reflektorer som kan gjøre det 
bedre å spille i lokalet. 

For mer informasjon om akustikk og musikk, se: www.musikklokaler.no



l Lydnivået er for høyt.
l Lydnivået nærmer seg faregrensen.
l Akseptabelt nivå.

lydia
Lydmåleren Lydia er en pedago-
gisk utformet lydindikator som kan 
henges på veggen i øvingslokalet. 
Ved hjelp av ulike farger viser Lydia 
hva slags lydnivå det er i rommet. 
Alarmgrensene er forhåndsinnstilte, 
men kan enkelt justeres. Det kan 
også lysstyrken på lampene. Lydia U 
er uten minne, mens Lydia X har en 
minnefunksjon slik at man kan 
analysere lydnivået over tid. Resul-
tatet lastes ned på en PC.

musikerpropper og en lydmåler hjelper deg 

med å kontrollere lydnivået slik at du og 

resten av korpset kan nyte musikken med 

friske ører livet ut!  

lydmåler og musikerpropper

SPeSiALTiLBud: 
Lydia u kr 3.490,-  
inkl. moms og frakt 

(spar 500,-) 

Lydia X kr 6.990,-  
inkl. moms og frakt 

(spar 1000,-)



Ultratech
• Spesialutviklet for musikere.
• Senker volumet uten å endre klangbalansen.
• Effektiv beskyttelse mot hørselsskader. 
• Leveres med oppbevaringsboks.   
• Brukes av Gardemusikken, DJ’er osv. 
• Passer de fleste øreganger – unge som gamle. 
• Gjennomsnittsdemping = 21 dB.

Elacin Er 20
Har omtrent samme egenskapene som 

UltraTech, men med mindre 
hode for de med trange øreganger. 

Gjennomsnittsdemping = 20 dB.

Hele overskuddet går til HLFs arbeid med å forebygge 
hørselsskader, samt rehabilitering av hørselsskadde.

SPeSiALTiLBud: 
ultratech kr 175,-

inkl. frakt og moms. Ved samlet 
bestilling av over 10 stykker: 

145,- inkl. frakt og moms. 
 

elacin er 20: kr 195,-  
inkl. frakt og moms. Ved samlet 
bestilling av over 10 stk: 175,-

inkl. frakt og moms. Bestillinger og spørsmål sendes 
på epost til hlf@hlf.no. 
merk bestillingen ”korps”.



lyst til å vite mer?
Se kampanjesidene våre på www.lyderlyd.no

Har du hørselsrelaterte spørsmål, 
ta gjerne kontakt med HLF sentralt på 22 63 99 00 
eller se www.hlf.no 

Ønsker du mer informasjon om akustikk, 
se: www.musikklokaler.no

For mer informasjon om Norges Musikkorps Forbund, 
se: www.musikkorps.no

talkingnation.no
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Vedlegg 2: Reklamekampanje 



Det gjør ikke ørene dine heller.
Det er viden kjent at overdreven eksponering av rock og ”hard musikk” kan være skadelig for øret, men har 

du som spiller i korps tenkt over at det er like viktig for deg å beskytte deg? Musikk er deilig. Musikk er gøy,

inspirerende og viktig. Men musikk er også i teorien bare lydbølger og lydbølger kan være skadelig for øret 

dersom du nyter dem uten å ta de nødvendige forhåndsregler.  

For mer informasjon om hvordan du kan fortsette å nyte musikken 

uten at det går ut over ørene dine, gå inn på www.lyderlyd.no

Ta dine forhåndsregler og  … 

… nyt musikken livet ut.

Vet du hvilket spor som er ”Gammel Jægermarsj”
og hvilket som er ”Highway to Hell”?

TA
LK
IN
G
N
ATIO

N
.N
O



Hva er likheten mellom Gene Simmons i KISS
og Knut Larsen i Vesterly skolekorps?

Ikke annet enn at begge spiller musikk.
Det er viden kjent at overdreven eksponering av rock og ”hard musikk” kan være skadelig for øret, men har 

du som spiller i korps tenkt over at det er like viktig for deg å beskytte deg? Musikk er deilig. Musikk er gøy,

inspirerende og viktig. Men musikk er også i teorien bare lydbølger og lydbølger kan være skadelig for øret 

dersom du nyter dem uten å ta de nødvendige forhåndsregler.  

For mer informasjon om hvordan du kan fortsette å nyte musikken 

uten at det går ut over ørene dine, gå inn på www.lyderlyd.no

Ta dine forhåndsregler og  … 

… nyt musikken livet ut.

TA
LK
IN
G
N
ATIO

N
.N
O
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Vedlegg 3. Førundersøkelse 



22.01.2013 Powered by Enalyzer Survey Solution

Nyt musikken - livet ut



Totalt

[LAUNCH] 520

Totalt

[TARGET_GROUP] 520

Hvem svarer du på vegne av? Prosent Nummer

Skolekorps 52 % 269

Kombinasjonkorps 7 % 35

Voksenkorps 38 % 195

Annet 4 % 21

Totalt 100 % 520

Hvilken type korps svarer du for? Prosent Nummer

Brass 26 % 136

Janitsjar 70 % 364

Annet 4 % 20

Totalt 100 % 520

Hvilken rolle har du i korpset? Prosent Nummer

Dirigent 26 % 133

Leder 63 % 328

Annet 13 % 65

Totalt 101 % 526

Hvor mange musikanter er det i korpset? Prosent Nummer

Under 20 26 % 134

21-40 53 % 277

41-60 16 % 82

Flere enn 60 5 % 27

Totalt 100 % 520

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



Hvor ofte øver korpset i gjennomsnitt? Prosent Nummer

1 gang i uka 87 % 451

2 ganger i uka 13 % 67

3 ganger i uka 0 % 1

Oftere 0 % 1

Totalt 100 % 520

Hvor lenge har du vært med i korps, enten 
som utøver eller leder? Prosent Nummer

under ett år 2 % 12

1 - 5 år 17 % 89

6 - 10 år 11 % 57

mer enn 10 år 70 % 362

Totalt 100 % 520

Har du hørselsskader? (nedsatt hørsel, 
tinnitus, øresus..) Prosent Nummer

Ja 23 % 122

Nei 60 % 311

Vet ikke 17 % 87

Totalt 100 % 520

Vet du om noen medlemmer i korpset som har 
noen form for hørselsskader? Prosent Nummer

Ja 29 % 151

Nei 44 % 230

Vet ikke 27 % 139

Totalt 100 % 520

Hvor mange vil du anslå prosentvis bruker 
hørselsvern i korpset? Prosent Nummer

Ingen 77 % 399

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



1-25 % 23 % 120

26-50 % 0 % 1

51- 75 % 0 % 0

Totalt 100 % 520

Mitt korps har målt desibelnivået i 
øvingslokalet. Prosent Nummer

Ja 5 % 25

Nei 89 % 465

Vet ikke 6 % 30

Totalt 100 % 520

Mitt korps har en lydmåler (eks. Lydia) i 
øvingslokalet. Prosent Nummer

Ja 0 % 1

Nei 98 % 511

Vet ikke 2 % 8

Totalt 100 % 520

Mitt korps har fokus på forebygging av 
hørselsskader. Prosent Nummer

1 Sterkt uenig 38 % 200

2 33 % 170

3 18 % 91

4 5 % 26

5 Sterkt enig 1 % 7

Vet ikke 5 % 26

Totalt 100 % 520

Korpsmedlemmene er flinke til å bruke 
hørselsvern/ørepropper under øvelsene. Prosent Nummer

1 Helt uenig 78 % 407

2 13 % 69

3 3 % 18

4 2 % 8

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



5 Helt enig 1 % 3

Vet ikke 3 % 15

Totalt 100 % 520

Korpsmedlemmene har god kunnskap om 
hvordan man forebygger hørselsskader. Prosent Nummer

1 Helt uenig 42 % 219

2 28 % 143

3 10 % 50

4 3 % 15

5 Helt enig 1 % 6

Vet ikke 17 % 87

Totalt 100 % 520

Akustikken i mitt øvingslokale er god Prosent Nummer

1 Helt uenig 11 % 59

2 18 % 93

3 32 % 166

4 22 % 113

5 Helt enig 13 % 67

Vet ikke 4 % 22

Totalt 100 % 520

Totalt
Legg inn e-post adresse hvis du ønsker å være 
med i trekningen av musikkpropper til en verdi av 
kr. 200,-

456

Totalt

Totalt
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Vedlegg 4. Spørreundersøkelse oppfølging 



22.01.2013 Powered by Enalyzer Survey Solution

Nyt musikken - livet ut (Copy)



22.01.2013 Powered by Enalyzer Survey Solution



Totalt

[LAUNCH] 291

Totalt

[TARGET_GROUP] 291

Hvem svarer du på vegne av? Prosent Nummer

Skolekorps 51 % 148

Kombinasjonkorps 5 % 15

Voksenkorps 42 % 123

Annet 2 % 5

Totalt 100 % 291

Hvilken type korps svarer du for? Prosent Nummer

Brass 33 % 95

Janitsjar 65 % 189

Annet 2 % 7

Totalt 100 % 291

Hvilken rolle har du i korpset? Prosent Nummer

Dirigent 29 % 84

Leder 58 % 168

Annet 15 % 45

Totalt 102 % 297

Hvor mange musikanter er det i korpset? Prosent Nummer

Under 20 24 % 69

21-40 55 % 160

41-60 14 % 42

Flere enn 60 7 % 20

Totalt 100 % 291

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



Hvor ofte øver korpset i gjennomsnitt? Prosent Nummer

1 gang i uka 87 % 253

2 ganger i uka 12 % 35

3 ganger i uka 0 % 1

Oftere 1 % 2

Totalt 100 % 291

Hvor lenge har du vært med i korps, enten 
som utøver eller leder? Prosent Nummer

under ett år 0 % 0

1 - 5 år 13 % 37

6 - 10 år 11 % 31

mer enn 10 år 77 % 223

Totalt 100 % 291

Har du hørselsskader? (nedsatt hørsel, 
tinnitus, øresus..) Prosent Nummer

Ja 27 % 80

Nei 52 % 152

Vet ikke 20 % 59

Totalt 100 % 291

Vet du om noen medlemmer i korpset som har 
noen form for hørselsskader? Prosent Nummer

Ja 31 % 89

Nei 47 % 137

Vet ikke 22 % 65

Totalt 100 % 291

Hvor mange vil du anslå prosentvis bruker 
hørselsvern i korpset? Prosent Nummer

Ingen 71 % 207

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



1-25 % 29 % 84

26-50 % 0 % 0

51- 75 % 0 % 0

Totalt 100 % 291

Mitt korps har målt desibelnivået i 
øvingslokalet. Prosent Nummer

Ja 8 % 22

Nei 87 % 254

Vet ikke 5 % 15

Totalt 100 % 291

Mitt korps har en lydmåler (eks. Lydia) i 
øvingslokalet. Prosent Nummer

Ja 2 % 5

Nei 97 % 282

Vet ikke 1 % 4

Totalt 100 % 291

Mitt korps har fokus på forebygging av 
hørselsskader. Prosent Nummer

1 Sterkt uenig 36 % 105

2 29 % 84

3 19 % 56

4 9 % 26

5 Sterkt enig 3 % 9

Vet ikke 4 % 11

Totalt 100 % 291

Korpsmedlemmene er flinke til å bruke 
hørselsvern/ørepropper under øvelsene. Prosent Nummer

1 Helt uenig 76 % 220

2 16 % 48

3 4 % 13

4 1 % 3

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt



5 Helt enig 0 % 0

Vet ikke 2 % 7

Totalt 100 % 291

Korpsmedlemmene har god kunnskap om 
hvordan man forebygger hørselsskader. Prosent Nummer

1 Helt uenig 37 % 107

2 31 % 91

3 12 % 34

4 3 % 9

5 Helt enig 3 % 8

Vet ikke 14 % 42

Totalt 100 % 291

Akustikken i mitt øvingslokale er god Prosent Nummer

1 Helt uenig 11 % 32

2 17 % 50

3 26 % 76

4 26 % 77

5 Helt enig 18 % 52

Vet ikke 1 % 4

Totalt 100 % 291

Har du sett noe av kampanjematerialet? Flere 
svar er mulig. Prosent Nummer

Brosjyre 32 % 92

Annonse i Ambis 79 % 229

Netttsiden lyderlyd.no 6 % 18

Totalt 116 % 339

Totalt
Legg inn e-post adresse hvis du ønsker å være 
med i trekningen av musikkpropper til en verdi av 
kr. 200,-

266

Totalt

Totalt

Totalt
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Korpsmedlemmene er flinke til å bruke hørselsvern/ørepropper under 
øvelsene. 



22.01.2013 Fig. 14
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Korpsmedlemmene har god kunnskap om hvordan man forebygger 
hørselsskader. 



22.01.2013 Fig. 15
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Akustikken i mitt øvingslokale er god 



22.01.2013 Fig. 16
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Annonse i Ambis

Netttsiden lyderlyd.no

Har du sett noe av kampanjematerialet? Flere svar er mulig. 



 14 

Vedlegg 5. Nettsiden lyderlyd.no 



LYD

http://www.lyderlyd.no/[13.02.2013 17:01:23]

 

 

 

 

 

 

Musikere er en gruppe som er spesielt utsatt for høy
lyd og dermed også befinner seg i faresonen for å
utvikle hørselsskader. Denne siden er laget spesielt til
dere som driver aktivt med korpsmusikk!

Last ned brosjyren vår for å lære om hørselen din,
hvorfor du bør ta vare på den og hvordan du gjør
dette. Brosjyren inneholder også nyttige tips til
korpslederne.

Du kan også bli med i konkurransen vår! Svarer du
riktig på ett spørsmål kan du og korpset ditt vinne
lydindikatoren "Lydia" (verdi kr. 7990,-).

Det går dessverre ikke an å kurere en hørselsskade,
men det er svært enkelt å forhindre det!

Ta derfor vare på hørselen din og nyt
musikken livet ut. 

 

Beskytt hørselen med musikerpropper.

Musikerpropper er spesialut-
viklet for musikk og senker 
volumet uten å endre lydbil- 
det. Effektiv beskyttelse mot 
hørselsskader. Få et godt tilbud 
på musikerpropper og 
les mer her!

 

Lyst til å vite mer?

Har du hørselsrelaterte spørsmål, ta gjerne kontakt med
HLF sentralt på 22 63 99 00 eller se www.hlf.no

Ønsker du mer informasjon om akustikk, 
se: www.musikklokaler.no

For mer informasjon om Norges Musikkorps Forbund, 
se: www.musikkorps.no

http://www.lyderlyd.no/om.html
http://www.lyderlyd.no/prod.html
http://www.lyderlyd.no/konk.html
http://www.lyderlyd.no/prod.html
http://www.lyderlyd.no/konk.html
http://www.lyderlyd.no/prod.html
http://www.lyderlyd.no/design/NytMusikkenLivetUt.pdf
http://www.extrastiftelsen.no/
http://www.spilleglede.no/
http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/
http://www.musikklokaler.no/
http://www.musikkorps.no/
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Vedlegg 6. Artikkel i Ambis 





 16 

Vedlegg 7. Artikkel i Din Hørsel 
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