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Christian Holtet og Eirik Anmarkrud skal på HUK-tur for første gang og Simen Storengen og
Gaute Brendbekken skal ta godt vare på «førstereis-gutta».

HUK-tur
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NAVN OG NUMMER I JANITSJARSKOLEN
HAMAR JANITSJARSKOLE (HJSK)
www.janitsjarskolen.no
post@janitsjarskolen.no

Leder i styret for Aspirant/Junior
Kjersti Risbakken
Tlf. 947 93 267

ØVINGSSTED:
Hamar kulturhus

Leder i styret for Hamar Jente- og
Guttekorps
Kirsti Eide Nyhus
Tlf. 913 98 514

POSTADRESSE:
Postboks 484, 2304 Hamar

Leder i styret for Hamar Ungdomskorps
Bjørn Bækkelund
Tlf. 909 43 421

BANKKONTONUMMER:
Sparebanken Hedmark 1800.14.50480

Tillitsvalgt i HUK
Kamilla Bakke Edvardsen Tlf. 948 41 286

HOVEDSTYRETS MEDLEMMER:
Leder
Per Cato Risberg
Tlf. 476 60 003
post@janitsjarskolen.no

DIRIGENTENE I HJSK:
Instruktør/dirigent Aspirant
Heidi Østby
Tlf. 918 51 597
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907

Nestleder

Dirigent for Juniorkorpset
Bjørn Are Knudsen
Tlf. 402 22 018

Sekretær
Ingeborg Kristiansen
Tlf.  918 83 446
post@janitsjarskolen.no

Dirigent for Hamar Jente- og
Guttekorps
Jan Kola
Tlf. 971 38 497

Hovedkasserer
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
kasserer@janitsjarskolen.no

Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Morten Sanner
Tlf. 480 54 281

Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636

Musikalsk leder
Bjørn Are Knudsen

Tlf. 402 22 018

Hoveduniformsforvalter
Solfrid Anmarkrud
Tlf.  993 45 143
Aktivitetsleder i HJSK
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319
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LEDEREN HAR ORDET

Hei alle sammen!
Tiden farer av gårde og vi legger vinteren bak
oss. Vår-måneden startet kaldt og 1. og 17.
mai virker fjernt for oss. Men tiden nærmer
seg raskt så snart påsken er over. Når vår
løsningen går, venter marsjøvelser utendørs
og vi skal igjen forberede oss på velkjente
oppdrag i gatene som så mange har forventninger til. Gode forventninger, og flotte og
stolte tradisjoner.
Men før den tid er det flere spennende
opplevelser som står for tur. Både Jente- og
Guttekorpset og HUK skal på tur. Et av
høydepunktene i en korpskarriere. Vi gleder
oss sammen med alle musikanter, dirigenter
og reisefølge som skal på tur og ønsker dere
flotte opplevelser. Før våren virkelig setter inn
er det også det tradisjonsrike Janitsjarskolens
blåsere som skal holde konsert i Domkirken.
Og som ikke aktivitetsnivået allerede kan virke
stort nok, litt konkurransespilling står også for
tur. Og det har vært mye aktivitet med helgeseminarer, helt fra Juniorerer til HUKere.
Det er også utrolig fint å se den flotte
bredden vi har med korpsene og elevene våre.
Og ekstra hyggelig er det at vi jobber på
tvers, slik at korpsene hjelper hverandre frem
og inspirerer hverandre. At for eksempel HUK
hjelper til med musikanter når Jente- og
Guttekorpset skal spille konkurranse er en
styrke i Janitsjarskolen. Vi ønsker at både de
yngre korpsene skal få hjelp fra de eldre, og
at de yngre får være med på øvelser sammen
med de eldre. Det er til god inspirasjon. Dette
er noe vi skal fortsette med. Dette er også
viktig for miljøet vårt. Tillitsvalgte i Janitsjar
skolen samarbeider også på tvers og vil bidra
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til å gjøre oss enda bedre. Jeg håper også at
foreldre og foresatte involverer seg. Vi trenger
alles hjelp til å utvikle oss videre og også
skape vekst.
Det siste året og spesielt siste halvåret har
vi gjort store utbedringer og investeringer på
instrumentfronten. Det har vært behov for et
løft med tanke på vedlikehold og slagverks
avdelingen har fått nye flotte instrumenter.
Det er viktig å holde dette oppe på et godt
nivå. Spilleglede handler også om å ha gode
instrumenter.
Kulturskolen har nå også fått utvidet
staben med lærerkrefter slik at undervisningstilbudet fra Kulturskolen er større enn noen
gang. Dette er en positiv utvikling.
Jeg ønsker også å få takke de som har
avsluttet vervene sine i Hovedstyret i HJSK.
Tusen takk til Nils Erik Asmunvaag og Kjersti
Levernes Lund for innsatsen. Og velkommen
til Bengt Abell Furnes og Tanja Sveen som tar
over som hovedkasserer og hovedaktivitets
leder.
Nå gleder jeg meg til våren og rødjakker
i gatene igjen. Jeg ønsker alle lykke til med
konkurransespilling og at de som skal på tur
får noen riktig flotte opplevelse og minner
å ta med seg videre. En riktig god og gryende
vår til dere alle sammen.
En riktig god og gryende vår til dere alle sammen.
Beste hilsen Per Cato Risberg
leder i HJSK
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Hamar Janitsjarskoles
Juniorkorps 2018
Juniorkorpset har byttet øvingsdag til torsdag, tidligere onsdager. Dette gjør at alle tre
korpsene i Janitsjarskolen møtes i ganger, på
øvingsrom og oppholdsrom/kantine. Eldre
korpsmusikanter er gode forbilder for de
yngste, og det er svært hyggelig når ungdommene kommer innom og blir med de
yngste og spiller.
Korpset var påmeldt H/O-konkurransen
for aspirant- og juniorkorps, men grunnet
dårlig påmelding ble konkurransen avlyst.
Så da vant vi vel på walk-over!?
Den store debuten kommer på 17. mai
der mange i korpset skal marsjere i Hamars
gater for første gang som «rødjakker».
HJSK – medlemsblad, mars 2018

Årets korps består av 15 glade og energiske medlemmer. Takk til Kirsti klarinett og
Bengt baryton som er gode medspillere.
Ta gjerne en tur innom på kor(ps)salen i
Kulturhuset på torsdager mellom kl. 17 og
18.45. Der spiller, synger, marsjerer, danser
eller leker juniorene.
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HUK til Middelhavskysten
Å spille i korps gir både musikalske og sosiale
opplevelser. For HUK-medlemmenes del
representerer utenlandsturene annethvert år
høydepunkter for det musikalske og sosiale
fellesskapet korpset er. Disse turene legges
vanligvis til den innledende delen av påsken, og reisemålene ligger gjerne langt sør i
Europa, der det er mulig å nyte sola og spille
friluftskonserter på denne årstida. I 2018 går
turen til Albir på den spanske østkysten, altså
ved Middelhavet.
Turen starter fra Hamar morgenen fredag 24. mars og korpset returnerer seint
på ettermiddagen onsdag 28. mars. Vi flyr
mellom Gardermoen og Alicante, og blir møtt
på flyplassen av en guide fra reiseselskapet
Escape. 40 musikanter, dirigent og reise
lederne, som i hovedsak er rekruttert fra
korpsstyret, blir innkvartert på Albir Playa
Hotel & Spa. Dette er et stort, moderne
hotell som ligger i den indre delen av byen,
ikke umiddelbart ved strandlinja. Til gjengjeld
har det badebasseng, der det er langt mer
fristende å bade enn i Middelhavet, som

fortsatt kan være ganske kaldt i mars. Albir
er en forholdsvis liten by, så det er ingen
sak å gå til stranda, om noen vil sole seg i
bølgesus. HUK kommer antakelig til å spille
tre konserter på turen. En av dem blir i den
norske kirka på palmesøndag. Korpset skal
også opptre på Albirs strandpromenade. Vi
vet at det er mange skandinaviske turister
som har vinterbase i denne delen av Spania.
Både HUK og andre norske korps har tid
ligere erfart at de setter pris på å høre norsk
korpsmusikk. Men musikantene våre skal ikke
bare spille. Det er satt av rikelig med tid til
fritidsaktiviteter og andre opplevelser.
Nå er det viktig at alle som skal delta
sjekker at de har gyldig pass og europeisk
helsetrygdkort. Pakkeliste med oversikt over
ting alle musikantene må ha og ting det kan
være kjekt å ha med vil bli distribuert via
epost. HUK-styret arrangerer informasjonsmøte om turen for musikanter og foreldre
i øvingslokalene i Hamar kulturhus torsdag
den 15. mars klokka 20.30.

HO-mesterskap 2018
HUK på 1. plass
Å konkurrere i musikk en rar ting. Vi måles
på instrumentale ferdigheter, samspillsevne,
repertoarvalg... og i stor grad skjønn fra dommerne. Det måles ikke hvor stor endringen
har vært siste periode (kort eller lang), den
enkelte musikants opplevelse eller utvikling,
konkurransens plass i et helt korpsår eller
andre, mer private grunner. Allikevel – når
premieutdelingen skal til å starte, er de fleste
villig til å bli skuffet eller gledet av dommernes
avgjørelser. Som dirigent tenker jeg ofte under
selve avsløringen av resultatet: Hvorfor orker
vi å utsette oss for dette? Kunne vi ikke bare
spilt å hatt det moro?
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HUK har en lang tradisjon for konkurranse
spilling. Det har blitt mange seiere, men
også enkelte andre-, tredje- og femteplasser.
HJGK har også deltatt jevnlig, og fikk virkelig uttelling i år med seier med god margin.
«Plasseringen er ikke så viktig, det er hva vi
selv mener om det vi gjør som betyr noe!»,
sa jeg på siste øvelse før H/O (som jeg nesten alltid gjør). Og jeg mener det helt og fullt!
Til en konsert øver vi inn et program som
vi håper publikum vil like. Noe gammelt, noe
nytt, noe tematisk til jul eller underholdning,
og marsjer til mai-sesongen. Når det gjelder
konkurranser, er det litt annerledes; vi velger
www.janitsjarskolen.no

Knut Fangberget kommer som varaordfører for å hilse ungdommene. Jan og Morten får blomsterhilsen.

musikk som viser hvor flinke vi er, som viser
bredde i sjanger og som ofte er litt «tyngre»
å spille. Dette gir oss muligheter til å jobbe
litt forskjellig fra det vi vanligvis gjør.
Før en konkurranse er det vanlig med litt
flere øvelser, så samspillet (og den personlige
spilleformen) får ofte et løft. Det oppleves av
musikerne viktigere å jobbe enda tydeligere
med detaljer som intonasjon, artikulasjon,
volumforskjeller og klangbehandling – og det
liker vi dirigenter.
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Små konserter, store konserter, marsjering,
konkurranser, julekonserter, ensemble og
solistkonserter – det er alt dette som utgjør
variasjon og utviklingsmåter som gjør korpsverden så fantastisk!
... og så er det jo ekstra gøy når man vinner...
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NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling,
salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, salgskontor i Elverum,
Gjøvik og Lillestrøm. Gruppen har ca. 75 ansatte, sunn økonomi og en omsetning på ca. 300 mill. kroner i 2018.

SE VÅRE BOLIGER PÅ NORDBOLIG.NO
Vi har et rikt utvalg i moderne og tradisjonelle eneboliger, tomannsboliger og
leiligheter.
Gå inn på www.nordbolig.no og finn din boligdrøm, eller ring på tlf. 40 00 28 90.
www.facebook.com/nordbolig // Instagram: @nordbolig
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En lagseier – 1. plass til HJGK
Jeg våger en påstand: HamKam ville ikke nødvendigvis ha rykka opp i elitedivisjonen sjøl
om de hadde Messi eller Ronaldo på laget.
Hvorfor ikke? Fordi sjøl disse superstjernene
og magikerne med en fotball er avhengige av
medspillere som kan spille dem gode. Ingen
fotballspiller kan vinne en kamp alene.
Hva dette har med korps og Janitsjarskolen
å gjøre? Et korps er et lag. Du vinner ikke
nødvendigvis en korpskonkurranse eller publikums hjerter på en konsert sjøl om du har Ole
Edvard Antonsen i trompetrekka – ikke hvis
resten av korpset bare møter opp på annenhver øvelse eller lar være å øve hjemme.
Lørdag 10. mars vant HJGK 3.-divisjon
i HO-konkurransen med respektable 94
(av 100) poeng. Jeg vil hevde at dette ikke
hadde vært mulig hvis ikke alle musikerne
hadde tatt ansvar, møtt opp jevnt og trutt
og øvd på stykkene hjemme. Når disse forutsetningene er på plass, kan dirigenten og
korpset samarbeide mot et felles mål: Å gjøre
det så godt som vi har mulighet til. I tillegg til
at dirigent og musikere må legge sjela si

i arbeidet, så er det også helt avgjørende
at støttespillerne rundt, styret og foreldrene,
trekker i samme retning og legger til rette for
at korpset kan få ut sitt potensial.
Som dirigent er det en fantastisk opp
levelse å stå foran en gjeng med musikere
og oppleve at alt vi har jobba med, alt vi
har terpa på, plutselig er på plass. Jeg vet at
oppfordringen «Se på meg!» har vært ytret til
kjedsommelighet gjennom vinteren, jeg vet
at kravet om konsentrasjon har blitt stilt fra
dirigentpulten utallige ganger – og så, på den
kanskje viktigste opptredenen dette korps
året, opplever jeg at konsentrasjonen er på
plass, tempoet holder seg gjennom hele låta,
ansatsene er presise, og jeg ser spilleglede og
en stolthet etterpå fordi vi opplevde å lykkes
sammen. Den følelsen kan anbefales!
Som dirigent for denne flotte gjengen har
jeg lyst til å takke for innsatsen til musikere,
styre og foreldre. Resultatet i helga viser at
man kan nå så langt man vil hvis man jobber
sammen som et lag.
Jan Kola

Spilling med loddsalg i byen i vår
I år planlegger Janitsjarskolen en ny vri på
de tradisjonelle spillelørdagene i byen i mai
og juni. Vi flytter spillelørdagene til loppe
markedssøndagene i Strandgata. På disse
dagene er det mye liv og røre i Strandgata
og det er mellom 6 – 10 000 besøkende.
Korpsene spiller og selger «Reiselodd». I tillegg kan korpsene selge kaker og kaffe til
inntekt for eget korps. Spillested blir i parken mellom Victoriahaven og Lekeplassen.
Spilleplanen ser slik ut:
Søndag 13. mai: HUK
Søndag 10. juni:	Aspiranter,
Juniorkorpset og HJGK
HJSK – medlemsblad, mars 2018

Prisen på loddene er 10 kroner i år.
Gevinstene er:
1.   gevinst   Reisegavekort 20 000 kroner
2.   gevinst   Reisegavekort 10 000 kroner
3.   gevinst   Reisegavekort 5 000 kroner
Trekning i Reiselotteriet er 18. juni. De
av HJSKs venner som har kjøpt lodd vil få
tilsendt loddene etter hvert som beløpet
blir registrert. I tillegg er det satt opp at
HJGK og HUK kan spille søndag 9. september om korpsene ønsker det.
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Deltakere i Glommashowet:
Kristine Brunvoll, Ingrid Bjerke og Emil Aasen Skogheim

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI!
Eidsiva fører verdier tilbake til di
lokalsamfunn, og sponser alt fra opera og
korps til ski og breddefotball.

Les mer på www.eidsivaenergi.no
Følg oss på facebook: facebook.com/Eidsiva
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To unge HUKere som har spilt «Janitsjarskolens blåsere»; Maria Bakkerud og Kamilla Edvardsen.

Janitsjarskolens blåsere og slagere
HAMAR DOMKIRKE TIRSDAG 20. MARS KL. 18
«Janitsjarskolens blåsere» var et nytt konsertkonsept som vi startet opp i 1982 for Hamar
Janitsjarskoles medlemmer. Målet var å gi en
annerledes utfordring for våre utøvere.
Konserten hadde til hensikt å løse opp den
faste korpsstrukturen og gi musikantene
muligheten til å spille annen type musikk.
Hamar domkirke egner seg godt som konsertsted, og våre musikanter fikk sjansen til å
opptre i ensembler og som solister sammen
med organist. Konserten ble holdt 12 år på
rad, og domorganist Ragnar Røgeberg deltok
på alle konsertene fra 1982 til og 1993.
HJSK – medlemsblad, mars 2018

I 2011 tok vi opp igjen konsertarrange
mentet, denne gang med Gudbrand Aasen
som organist. Årets konsert blir den 19.
i rekken. De siste årene har også slagverkerne
deltatt både med ensembler og solister.
På konserten skal alle utøvere ha uniform
(uten lue/hatt).
Det er fri adgang (vi håper på et lite bidrag
etter konserten, dette for å dekke våre
utgifter). Ta med dere venner og bekjente.
Velkommen i Hamar domkirke
tirsdag 20. mars kl. 18.00
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Gardekompani og
gardister fra HJSK
Reveljen går klokka 06.00. Joda, det er en på signalhorn der ute et sted
ved flaggstanga, men den reveljen hører vi ikke sier Erik. Det er som regel
nattevakta som er kreativ. De finner gjerne en låt med Jan Teigen å vekke
oss med over høyttaleranlegget.
Av Per Cato Risberg

Erik Melbye (trumpet) og Kristian Grindstuen
(Klarinett) har vært inne i Garden i fem
måneder nå og dimitterer først i september.
Men dagen går fort og opplevelsene har vært
mange, og ikke minst står de foran virkelig
store opplevelser sammen med Garde-korpset.
Men aller først er de spente på en evaluering
av sjefen rett over påske. De nevner den flere
ganger, så det å oppnå gode resultater er
tydeligvis viktig for en gardist. De har en stor
porsjon stolthet de kan bære med rette. Det
er nemlig ikke noen plankekjøring å få bli med
i Gardekorpset. Det er både prøvespilling og
hardt arbeide for å komme gjennom og bestå.
Når jeg ringer gutta er de opptatt med å
«Spitte marsjskoa». De skal være skinnende
blanke på tuppen, kun ved hjelp av puss og
noen smarte Garde-triks. Med de er i strålende humør og deler så gjerne litt av hverdagen
sin og det de har i vente.
Etter reveljen holdes de i aktivitet helt frem
til 7 – 8 tiden på kvelden.
«En vanlig hverdag består gjerne av 3 – 5
timer slutta orden og tre timer korpsspilling.»
forteller Erik. «Ja, også spiller vi litt under slutta orden rett som det er også», legger Kristian
til. Det er lett å forstå at antall timer i uka
med spilling blir ganske bra. I tillegg har de to
timer tvungen egenøving i uka. Men det synes
de begge er befriende: «Å få øve litt klang og
side 14

teknikk er en veldig god avveksling etter all
korpsmusikken ellers i uka.»
Senere i år venter en rekke store oppdrag
og flotte opplevelser. De har den siste tiden
gjerne spilt et par konserter i uka i tillegg til
drill og øvelse. Garden skal også i år delta i
flere militær tattooer. De finpusser og driller
hver dag. Først til Norsk Militær Tattoo i Oslo
i April. Senere skal de av gårde til Virginia og
Washington i USA å vise seg frem.
«Og vi har fått en kjempebra ny dirigent,
Bjørn Bogetvedt. De som har fulgt Garden i
mange år vil nok oppleve en litt ny vri enn vanlig», forteller Erik. Begge er kjempefornøyde og
snakker stort om den nye dirigenten. I tillegg
forteller Erik og Kristian at de har et spesielt
nummer i år. Henning Sommero har skrevet et
eget stykke med spennende arrangement, helt
spesielt for Garden.
Det er lett å forstå at de fem gjenstående
månedene vil gå fort. Og med så sprudlende
fornøyde gardister, må dette være en drømmetjeneste. Noe mange fra Hamar Janitsjarskole
har erfart med årene. Ja, det er vel et helt
korps som er levert Garden fra HJSK.
Den fine tjenesten beskriver Erik og Kristian
på en god måte: «Vi trener mot store mål og hendelser med mening, og som vi faktisk skal gjennomføre. Vi trener ikke på noe som virker fjernt
og mest sannsynlig ikke kommer til å skje.»
www.janitsjarskolen.no

Men noen «fjerne» ting trener de på hver
dag. Som at frukt må sorteres og skal stå pent
sortert på rekke i kjøleskapet, og støvtørking
inne i brannslangen. Noen ting er som det
skal være i militæret.
HJSK – medlemsblad, mars 2018

For de som ønsker å se Erik og Kristian
i aksjon og følge med på hvor Garden skal
holde konserter og vise seg frem, er Norsk
Militær Tattoo i perioden 20. – 21. april et
godt tips. Programmet for øvrig finner du på
musikkogdrill.com
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«Janitsjarbyen ved Mjøsa»
Det ble en flott markering av «Janitsarbyen
ved Mjøsa» i Hamar kulturhus lørdag 18. og
søndag 19. november. Alle korpsene i byen
spilte konserter. Først ute var Vang skolekorps, Vang skolekorps juniorer og Hamar
Janitsjarskoles Juniorkorps. Under den 54.
«Triolen» var det Hamar Jente- og Guttekorps,
Hamar Ungdomskorps og Toneheim Janitsjar
som avrundet lørdagen. På søndag var Hamar
Damekorps og Hamar Veterankorps først ut. De
to eldste korpsene i byen, Vang Musikforening
og Hamar Musikkorps, fikk gleden av å avslutte
en meget vellykket korpshelg. Forut for konsertene var det en utstilling i foajeen i kulturhuset
med bilder og fakta om korpsene.
Boka «Janitsjarbyen ved Mjøsa», et samarbeidsprosjekt mellom Hamar historielag og
Hamar Janitsjarskole er årboka til historielaget

for 2017. Av et opplag på 1000 bøker, har
korpsene solgt bøker for kr 200 pr. stk. Vi
har ikke helt oversikt over hva korpsene har
solgt, men skulle alle de 500 bøkene være
solgt av korpsmedlemmene, betyr dette totalt
et overskudd på kr 100 000 i korpskassene.
Vi har mottatt penger fra historielaget og
Sparebank 1 Østlandet til å lage boka, og vi
takker for velvillig støtte og hjelp.
Vi har noen få bøker igjen i HJSK for salg,
så det er bare å sende inn kr 200 til konto
1800.14.50480 så får dere en historisk og
spennende bok om janitsjarmusikken i byen
(porto kommer i tillegg der hvor vi ikke kan få
levert boka rett i postkassa).
Takk til dere alle for flott innsats!
Med vennlig hilsen Henning Børresen

VÅ R V IS JON

«Vi skal være det beste valget
på levering av trykk, design
og grafiske tjenester til
mellomstore bedrifter
på Hedmarken

»

StORt pROduk tSpek teR · uNIk SeRVIce · lOk al
tOpp k ValIte t · SVæRt le VeRINgSdyk tIg
flek SIbel · Høy kOmpe taNSe · egeN de SIgNeR
pROduSeReR I ege t HuS · me SteR-bedRIf t

Vangsveien 63, 2317 Hamar · Tlf.: 62 52 14 92 · www.printex.no · post@printex.no
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Kontingenter og leier 2018
1.  KONTINGENTER FOR UTØVENDE
MEDLEMMER:
Aspiranter, Juniorer, HJGK, HUK:
kr 2600 pr. år
B-medlemmer:
kr 1100 pr. år
(medlemmer som har
A-medlemskap i andre korps)
Instruksjon gjennom HKS
etter fylte 13 år:
kr 1500 pr. år
(tilleggskontingent)
(medlemmer som fortsetter med instruksjon
gjennom Hamar kulturskole fra sommeren de
begynner på ungdomsskolen)
Medlemmer som har permisjon:
kr 600 pr. år
Kontingenten dekker ordinær undervisning
gjennom HJSK:
Individuell/gruppe undervisning/korps
samspill/seminarer, medlemskontingent
og forsikringer i NMF som gir medlems
fordeler, se musikkorps.no/medlemsfordeler.
Medlemmer som også er elever i Hamar
kulturskole vil få et fradrag på fakturaen fra
HJSK tilsvarende elevavgiften i kulturskolen.
Søskenmoderasjon (denne gjelder bare
for medlemskontingenten):
1. barn: Ordinær kontingent
2. barn: 25 % moderasjon
3. barn:	50 % moderasjon
4. og påfølgende barn: Ingen kontingent
Kontingenten innkreves halvårlig i to like rater
og forfaller til betaling i februar og oktober.

Medlemmer som ønsker å slutte, må melde
dette skriftlig til HJSK. Elever i Hamar kulturskole må selv melde seg ut av HKS om
de ikke ønsker å fortsette med instrument
undervisning. Dette må skje innen
15. september/15. januar. Dersom skriftlig
utmeldelse ikke er mottatt innen fristen, må
medlemskontingenten betales for halvåret.
Et medlem som ikke har levert HJSKs eien
deler eller står til rest med kontingent/leie
vil bli krevet ekstra kontingent lik permisjon
inntil utestående er betalt. Det henvises
til Hamar Janitsjarskoles vedtekter § 11
angående kontingent og leieavgifter.
2.  KONTINGENT FOR IKKE –
UTØVENDE MEDLEM (FORESATT):
Kontingenten er fastsatt til kr 200 pr. år og
forfaller til betaling med kr 100 pr. halvår.
3. UNIFORMSLEIE:
Leien er fastsatt til kr 200 pr. år for de
som har fått utdelt full uniform. Det gis ingen
søskenmoderasjon på uniformleie. Ødelagte
eller ikke innleverte effekter må erstattes.
4. INSTRUMENTLEIE:
For instrumenter utlånt fra Hamar
Janitsjarskole er leien fastsatt til kr 800 pr. år.
Trommeslagere betaler kr 300 pr. år.
5. LÆREBØKER OG NOTESTATIV:
Medlemmet må selv kjøpe lærebøker og
notestativ
Kontingent, uniform- og instrumentleie
blir fakturert 2 ganger pr. år.
Vedtatt av Årsmøtet i HJSK 16. februar 2018
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Stange Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Regnskapsføring /budsjettering
Fakturering
Lønningsregnskap
Økonomisk rådgivning
Årsoppgjør/ligningspapirer
Betalingsformidling

Postboks 40, 2336 Stange – Tlf.: 62 57 46 80 – Fax: 62 57 46 81
E-post: post@stange-regnskap.no
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«Grasrotandelen»

78862

Mer til frivilligheten
Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag
og foreninger fått millioner av kroner
direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. Ordningen går ut
på at hver enkelt Norsk Tipping-kunde
selv kan bestemme hvilken forening eller
klubb som skal motta et beløp av det
de selv spiller for.
Fra 1. januar ble denne Grasrotandelen
økt fra 5 % til 7 % prosent av spillinn
satsen. Det betyr at hver enkelt grasrotgiver blir mer verdt for foreningene.
Vi trenger flere som vil gi sitt bidrag til
HJSK gjennom Grasrotandelen.

32774970964223
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Betaling av
medlemskontingent
i HJSKs venner
Hamar Janitsjarskole er svært takknemlig
for ditt bidrag til driften av HJSK ved at du
betaler medlemskontingenten på 150 kroner.
Det koster oss en del å trykke, samt sende
medlemsbladet ut til vennene. Nå viser det
seg at det er ganske mange av HJSKs venner
som ikke innbetaler 150 kroner, noe som gjør
at vi må sende ut en påminnelse om å betale.
Vi håper at dere setter pris på det ungdoms
arbeid HJSK gjør for musikantene våre. I medlemsblad nr. 2 i mai 2018 kommer ny giro for
medlemskontingent. Da kan du bare innbetale
150 kroner til konto 1800.14.50480.
Eller vippse til VIPPS-nummer 78862.
Takk for bidraget.
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En planke er ikke bare en planke. Treet er råvaren vi har tuftet livene våre på.
Det har gitt oss boliger, broer og båter, kirker og samfunnshus, verktøy og varme.
Så der noen bare ser en planke, ser vi en foredlet råvare.
Vi ser 1/978 av et hjem.

FAGHANDEL INNEN
TRELAST OG BYGGEVARER

ferskvann.no • Foto: Jens Haugen Studios

DU SER EN PLANKE.
VI SER 1/978 AV ET HJEM.

Velkommen til korps-spesialisten på Hamar!

Blåseinstrumenter
Slagverk
Noter
Rekvisita
Lyd-/lysutleie
Flightverksted
Serviceverksted
TA KONTAKT FOR GODE TILBUD!

Vikingskipet

Hamar
stasjon
Audiolux
Stangevegen 22
AUDIOLUX
Stangevegen 22
N-2317 Hamar

Tlf: +47 900 777 94
epost: thor.audiolux@gmail.com

Bankkonto: 0539 39 66752
Org nr: 988 631 469 MVA

