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Styrets aktivitet 
Styret har i 2019 hatt 10 styremøter og behandlet 44 saker. Styret har samarbeidet godt om å drifte 

korpset, trygge økonomien og planlegge aktiviteter.  

Styret har hatt fokus på å avklare hvilke forventninger medlemmene har til hverandre, musikalsk nivå, 

dirigent og styre. Det ble avviklet medlemsmøte med gruppearbeid for å få et så bredt grunnlag som 

mulig. Styret har konkludert med at medlemmene generelt har ønske om at vi skal være et korps med 

musikalsk nivå som holder oss i andredivisjon i NM, samtidig som vi kan produsere gode konserter 

lokalt. Videre har det vært jobbet med hvilke konsekvenser dette får for styret, dirigent og hver enkelt 

medlem.  Disse forventningene er kommunisert og publisert på internside på web og oppslag på 

lageret.  

En annen sak som har hatt fokus er notearkivet. Dette måtte flyttes til leid lager i 16. februar 2019, 

noe som har vist seg både dyrt og praktisk tungvint. Styret har forgjeves forsøkt å finne alternative 

lokaler. Konklusjonen har blitt at vil forsøke å få arkivet tilbake til Åsgård, og har innledet dialog med 

teknisk avdeling og kulturavdelinga på UNN for å få til dette. Signalene så langt er positive, og det er 

derfor foretatt en større opprydding på korpsets lager for å forsøke å frigjøre plass der. Målsetningen 

er å få flytta arkivet tilbake i løpet av første halvår 2020. 



Medlemmer 
Korpset hadde pr 31.12.2019 60 medlemmer, hvorav 9 i permisjon. Frammøte på øvelsene har vært 

bra. Medlemsmassen har vært stabil og korpset har generelt god besetning, med unntak av slagverk 

og trombone som har vært tynt besatt store deler av året. 

Økonomi 
Korpsets økonomi har generelt vært god, og styret har hatt fokus på å holde et nøkternt forbruk for å 

forsøke å bygge opp korpsets likviditet. Vi har for 2019 mottatt kroner 112.976,- kroner i provisjon fra 

Tryg forsikring, som er en kjærkommen styrkning av en utsatt økonomi. På slutten av året fikk vi også 

innvilget søknad om støtte fra Sparebanken NordNorge på kr 50.000,- i forbindelse med prosjektet 

Tromsø Proms 2020. Dette gir oss handlingsrom til å lage et godt prosjekt som vi håper vil trekke nok 

publikum til å gå i balanse. 

Øvingslokaler 
Korpset øver i festsalen på Åsgård. Husleia betales ved at korpset stiller opp på spilleoppdrag for 

kulturavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved behov. Samarbeidet med 

kulturseksjonen ved UNN fungerer svært bra! 

Dirigent 
TOF Janitsjaren har i 2019 vært dirigert av Sten Ivar Frydenlund, som har kontrakt med korpset til 

30.6.2020. 

Utvalg 
Korpset har hatt to utvalg i 2019: 

• Noteutvalget, som har bestått av Anita Johansen, Ulrikke Stenvold og Rita Bente Kårstad. Tom 

Grydeland erstattet Ulrikke Stenvold som hadde permisjon høsten 2019. 

• Musikkutvalget: Christina Solheim Karstad, Signhild Skogdal og Sten Ivar Frydenlund.  

Aktiviteter i 2019 
Øvelser på Åsgård hver tirsdag fra kl. 19.00 til 22.00, dersom ikke annet var bestemt. 

Øvingshelger:  30.3 og 31.3, 14.9 og 15.9, 23.11 og 24.11 

Ekstraøvelser:  21.3, 28.3, 3.4, 5.4, 13.6, 17.10, 24.10 

 

Oversikt over arrangement: 

Lørdag 16.2  Årsmøte 

Lørdag 6.4 NM i Trondheim, 3. divisjon. Program: Slava! av Leonard Bernstein og Armenian 

Dances av Alfred Reed. Dirigent: Sten Ivar Frydenlund. Korpset ble nummer 2 med 94 

poeng og rykket opp i 2. divisjon! Premien på kr 3000,- fra Norges Musikkorps 

Forbund har gått til supplering av notestativer. 

Tirsdag 10.4 Medlemsmøte 



Onsdag 1.5 Tradisjonell spilling 

Fredag 17.5 Tradisjonell spilling  

Lørdag 15.6  Utekonsert på torget med «light-repertoar» etterfulgt av «tur i det grønne» med 

rebus og aktiviteter. Klarinettgruppa fikk årets interne «kammermusikkpris». 

Lørdag 17.8. Musikkfest Tromsø. Korpset spilte et 20 minutters program i Kirkeparken, dirigent 

Marius Slåtsveen. 

Fredag 20.9 Konsert sammen med Kampen Janitsjar i Tromsdalen kirke 

Lør-søndag 21-22.9: «Smak av korps». Janitsjaren var teknisk arrangør for arrangementet på vegne av 

NMF. 

Lørdag 26.10 NNM i Narvik. Program: Armenian Dances av Alfred Reed. Dirigent: Sten Ivar 

Frydenlund. Korpset ble nr 2 med 92 poeng.  

Onsdag 13.11 Spilling julemessa på UNN. 

Søndag 17.11 Spilling julemessa på Åsgård. 

Søndag 1.12 Tenning av julegrana på Åsgård 

Tirsdag 24.12 Julaften. Spilling på Åsgård på formiddagen og Elverhøy kirke på ettermiddagen 

Dugnader 
Janitsjarens medlemmer har i 2019 utført følgende dugnader: 

• eksamensrigg for Kongsbakken videregående skole 

• Teknisk arrangør for «Smak av korps» 

• Flyttedugnad for Christina og Rasmus Karstad 

• Utplasserte målebokser for Simula Research 

 

2019 var det totalt registrert 124,5 timer med dugnad. Arbeid som ble gjort opp mot enkelte 

prosjekter som for eksempel Proms og "en Smak av Korps" er ikke inkludert, da det ikke ble regnet 

noe timeantall for disse prosjektene. Flyttedugnad var på fastpris, ca 8 medlemmer deltok. Det skal 

likevel sies at kanskje spesielt Eva Hirsti og Tone Hammer la ned en kjempeinnsats under "en Smak av 

Korps" og Jeanette S. Flosand før og under Proms-konserten. Dette kommer ikke med i 

dugnadsregnskapet.  Styret vil i tillegg takke Trine Sørensen som sørget for en festpyntet konsertsal til 

Proms, selv om dette foregikk i januar 2020. 

Faktum er det at det er stort sett de samme personene som stiller opp på dugnad. 6 av de 11 som 

hadde flest dugnadstimer i 2019 finner man igjen på lista over de som hadde flest dugnadstimer i 

2018. Blant disse er det folk som også legger ned mye arbeid i styrearbeid og prosjektledelse til f.eks 

Proms og "En Smak av Korps". 30 av 53 stk deltok ikke på dugnad i 2019. Gjennomsnittlig antall 

dugnadstimer (på Kongsbakken) var 2,3 timer per person i 2019. Det bør nevnes at riggejobbene er 

fysisk krevende og at ikke alle har helse til dette.  

Den største forskjellen på 2018 og 2019 er at det var færre spillejobber. I 2018 hadde horngruppa 

flere spillejobber som genererte inntekt til korpset. Det viser seg også at dugnadstimene på 

Kongsbakken har blitt redusert de siste årene.  


