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Innledning 
Tjue år er ingen alder for et korps, men likevel verdt å markere, både 

for å se bakover - og litt framover. Dette lille jubileumsheftet vil 

fortelle noe om korpset korte liv – og si litt om bakgrunnen for at 

korpset kom i stand. Og kanskje kan det inspirere til at det holdes 

fortsatt liv i korpsmusikken i vårt distrikt. 

 

Kilder for dette heftet har blant annet vært Egil Toreng: Med 

Kongsvinger bymusikk gjennom 50 år. 1970, Selskapet for 

Kongsvinger bys vel gjennom 50 år, 1885-1935. Utgitt 1935, 

Musikkorpsene i Norge, Utgitt 1956, Olaf Brynn: Kongsvinger – en 

historisk oversikt 1685-1854-1929 og Glommsvingens arkiver.. 

 

Forsidebildet er fra det siste NM for janitsjar som korpset deltok i, i 

2016. 

 

Kongsvinger, 19. april 2017 

 

Jan Byfuglien og Steinar Rindal 

 

Velkommen til 20-års jubileumskonsert 

Det har gått 20 år siden 

Glommasvingen ble formelt stiftet da 

Kongsvinger Bymusikk og Sør-Odal 

Janitsjar slo seg sammen etter noen år 

med tett samarbeid. 

 

Mange av dagens medlemmer var med 

også i 1997, og det har vært en flott 

reise med mange gode minner. Turer, 

konserter, konkurranser, seminarer, 

men også de ukentlige øvelsene gir 

ekstra energi og en avkopling fra 

hverdagen. Å være med i korps er en 



 

evigvarende hobby. Spiller en et instrument, åpner det dører inn i nye 

miljø hvor enn du befinner deg. Det gir musikalske utfordringer og gir 

følelse av å være med på å skape noe. En kan kjenne på gleden etter 

en vellykket konsert og tilbakemeldinger fra publikum som viser at de 

setter pris på det vi gjør. Enhver kommune burde ha et korps som et 

tilbud til sine innbyggere. Uten korps er det noe som mangler i 

lokalsamfunnet. 17. mai uten korps, hva er det, sier mange. Men korps 

er så mye mer enn 17. mai. Det beviser dagens konsert! 

 

Medlemstallet i Glommasvingen går litt opp og ned, og i dag er det 

veldig mye rutine som sitter på scenen. Hvor blir det av 

rekrutteringen? Det er stort sett innflyttere til kommunene som bidrar 

til nytt blod i rekkene. Dette henger sammen med at det ikke har vært 

skolekorps i byen de siste årene. Situasjonen er den samme i Sør-Odal. 

Ingen skolemusikk, ingen rekruttering til voksenkorpset. Da dør 

korpsmusikken sakte men sikkert ut, og det er svært tungt å dra i gang 

igjen. Godt er det da å vite at det i 2016 på nytt ble tatt initiativ til å få 

i gang skolekorps igjen. Medlemmer fra voksenkorpset stiller opp 

sammen med entusiastiske foreldre både i Kongsvinger og i Sør-Odal. 

Kongsvingers politikere vist velvilje ved å bevilge et oppstartstilskudd 

på 160 000 kroner. Det er en fin start som gir muligheter for å kjøpe 

instrumenter og drive noe instruksjon. Ennå er det noe igjen før vi kan 

se skolekorpset i gatene. Men de er i gang! Støtt opp om skolekorpset, 

og til dere som er foreldre og besteforeldre: Det er en myte at korps er 

så mye mer tidkrevende for foreldrene enn andre fritidsaktiviteter. 

Derfor reklamer for korpset og støtt dine barn/barnebarn som vil finne 

ut hva skolekorpset har å by på! 

 

Tusen takk til dirigent, gjesteartister og sponsorer som gjør denne 

konserten mulig. En stor takk også til Jan Byfuglien og Steinar Rindal 

som har snekret sammen dette jubileumsheftet!  

Takk også til et trofast publikum som møter opp og støtter 

Glommasvingen! 

 

Dagfinn Sve 

Leder i jubileumsåret 



 

 

Hvorfor trenger vårt distrikt hornmusikk – og 

Glommasvingen? 

Vi har spurt både aktive utøvere og andre som på ulike måter kan ha 

interesse av korpsmusikk om hva de blant annet tenker om 

Glommasvingen janitsjar og behovet for korpsmusikk i vårt distrikt: 

Ordfører Sjur A. Strand, Kongsvinger  
 

- Hva mener du er de viktigste 

grunnene til at vårt distrikt trenger et 

aktivt korpsmiljø? 

Alle byer og tettsteder med respekt for seg 

selv, bør ha et korps. Det merkes 17.mai, 

at vi mangler korps og mange savner 

«Skolemusikken». Derfor er det viktig å 

opparbeide interessen igjen, slik at barn og 

unge synes det er stas å være med å spille. 

Korps er også en hobby for folk og ved å 

starte i ung alder, har du en fritidsaktivitet, 

som kanskje varer livet ut. Samhold og 

vennskap er gode stikkord! Å kunne spille 

et instrument er kjærkomment i mange 

sammenhenger. 

 

- Hva forbinder du med Glommasvingen janitsjar? 

Glommasvingen janitsjar er et dyktig korps, sammensatt av en gjeng 

entusiaster. De oppleves som genuint opptatt av musikk og spiller for 

oss i ulike sammenhenger. Dette skaper gode tradisjoner. 

 

- Hva er det kommunen vil bidra med for * sikre at det blir 

skolekorps og  korpsmusikk også i framtida? 

Kongsvinger kommune «spiller gjerne på lag» med korpsmiljøet og 

vil i samarbeid finne de gode støtteordningene, som er nødvendig for å 

sikre miljøet inn i framtida.  



 

Ordfører Knut Hvithammer, Sør-Odal 
Jeg vil på vegne av Sør-Odal kommune 

gratulere Glommasvingen Janitsjar med 20 

års jubileet.  20 år er ingen høy alder. Det er 

rene ungdomstiden, og Glommasvingen 

Janitsjar yrer av ungdommelig energi og mot 

som kommer mange til glede og nytte.  20 år 

betyr også mye erfaring og kompetanse. 

Sosiale relasjoner er bygd opp over tid, og 

mye kunnskap er overført mellom 

instruktører og korps og mellom deltakere i 

korpset. Glommasvingen Janitsjar er synlig 

og samlende, et korps som er med på å vise 

Sør-Odal og Kongsvingers identitet. 

Jeg er fasinert av begrepet «korpsånd» som blir brukt i mange 

sammenhenger. Det samarbeidet man er avhengig av i et korps er 

unikt.  Ingen kan utgjøre et korps alene. Man er bare gode sammen, og 

må samarbeide for å prestere Det har vi noe å lære av alle sammen. 

Barn og unge som spiller i korps får en god ballast videre i livet. 

Korps er til for de store anledninger og markeringer. Det gjør noe med 

oss å høre en marsj enten det er for å skape motivasjon, for å minnes 

eller for å markere høytid. En høytid uten korps er som egg uten salt. 

Jeg håper Glommasvingen Janitsjar vil få mange gode og aktive år i 

framtida. Vi trenger dere.  17.mai og andre merkedager er ikke det 

samme uten korpsmusikk.  Dessuten utgjør korps en viktig del av det 

totale kulturtilbudet i kommunen og regionen. Vi har aktive 

kulturskoler og jeg er opptatt av å holde aktivitetsnivået og 

kvalitetsnivået i kulturskolen vår. Dette er en viktig arena for å skape 

interesse og utvikle talenter. Kulturlivet tufter på frivillighet. 

Frivilligheten er en enorm ressurs, og den er avgjørende for at alle skal 

ha en meningsfull fritid. I Sør-Odal har vi laget en frivilligstrategi i 

samarbeid med lag og foreninger. På den måten vil vi jobbe for å 

utvikle samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, og også 

stimulere til samarbeid mellom ulike aktører . 

Gratulerer med jubileet og de beste ønsker for framtida til 

Glommasvingen Janitsjar’! 

Knut Hvithammer, Ordfører i Sør-Odal 



 

 

Ledere Kulturskolen i Kongsvinger: Anne-Line 
Kamøy og Åse Lukerstuen 
 

-  Hva forbinder 

dere med 

korpsmusikk og 

Glommasvingen 

janitsjar? 

Selvsagt er det «lyden 

av 17. mai» som folk 

flest forbinder med 

korpsmusikk og tar 

det for gitt at vi både hører og ser korpsene i 17. mai-toget.  Heldigvis 

har Glommasvingen janitsjar også konserter ellers i året, som det 

svinger av. Stolte musikere, pågangsmot og spilleglede! 

 

- Hva kan kulturskolen bidra med for å sikre opplæring og 

rekruttering av korpsmusikere? 

Vi er veldig glade for at elevene som får opplæring på 

blåseinstrumenter i kulturskolen nå får et tilbud om å spille i 

skolekorps! Vi skal gjøre vårt for å rekruttere elever til korps og vi 

håper på spennende samarbeidsprosjekter framover.  

 

-- Hva tenker du om mulighetene for at det fortsatt blir lokal 

korpsmusikk ved 17. mai? 

Med det initiativet som har vist seg fra flere hold den siste tiden, har vi 

stor tro på at lokale korps fortsatt får oss i 17. mai stemning! 

 

Gratulerer med 20-årsdagen! 

 



 

 

Leder i Kulturskolen Sør-Odal, Joakim Pedersen 
-  Hva forbinder du med korpsmusikk og 

Glommasvingen janitsjar? 

Som gammel aspirant i Sandnessjøen 

skolemusikk, og tidligere kulturskoleelev, 

har korps bestandig vært rundt meg. I det 

lille tettstedet  jeg opprinnelig kommer fra 

var det to skolekorps, ett voksenkorps og  

hornmusikk. Korpsmusikk har bestandig 

vært en del av 17-mai feiring, julaften og 

andre store arrangementer, og er noe jeg 

mener hører hjemme i et godt og variert lokalkulturliv.  

Siden jeg flyttet hit for seks år siden har Glommasvingen vært et korps 

jeg bestandig har hørt «stiller opp på ting». Etter at skolekorpset ble 

lagt ned for noen år siden hører jeg folk sier at det ikke hadde blitt en 

skikkelig 17-mai-feiring i Odalen uten dere. I tillegg til det forbinder 

jeg korpset med en gjeng dyktige musikanter og grepa folk som bidrar 

til å spre det glade budskap om korpsglede i bygda! 

 

- Hva kan kulturskolen bidra med for å sikre opplæring og 

rekruttering av korpsmusikere? 

Kulturskolen i Odalen har samarbeidet med lokale korps i en årrekke, 

og bidrar med en stor del av opplæringen og utviklingen av 

skolekorpsene i bygda. Korpsrelaterte tjenester er ca 25% av det vår 

kulturskole jobber med, og vi har veldig kompetente og godt 

utdannede lærere med bakgrunn i korps og korpsinstruksjon.  

Kulturskolen i Odalen samarbeider med skoler og skolekorps med å 

gjennomføre et kurs for 4-klassinger hvert år som kalles for 

Korpspatruljen. Her får elevene i fjerde klasse prøve 

korpsinstrumenter og enkelt samspill i 7 uker, før det hele avsluttes 

med konsert for klassekamerater og foreldre. Korpspatruljen er noe vi 

stadig jobber med å forbedre å utvikle, da vi ser at det er et fantastisk 

rekrutteringsverktøy for fremtidige korpsmusikanter. 

 



 

-- Hva tenker du om mulighetene for at det fortsatt blir lokal 

korpsmusikk ved 17. mai? 

17-mai uten korpsmusikk er som julaften uten julestemning. Dagen vil 

surre og gå, med de samme gode arrangementene ved skolene, men 

stemningen som korpsene bidrar til er unikt for denne dagen.  

Jeg håper at vi ser at Glommasvingen fortsetter å bidra med 

korpsmusikk på 17-mai, og at vi i tillegg får et godt skolekorps opp på 

bena i Sør-Odal i årene som kommer. 

  

Gratulerer så mye med jubileet! 

Hilsen alle oss i Kulturskolen i Odalen. 

 Dirigent gjennom 18 år, 
Knut Harald Jensen 
- Hva er motivasjonen for å stå på 

for å inspirere og stadig forsøke å få 

et bedre korps, trass i stor utskifting 

av musikere og varierende 

besetning? 

Vi er et middels amatørkorps i Norge 

der alle musikerne har dette som en 

hobby. Det er derfor viktig at det er 

plass til alle uansett alder eller 

ferdighet. Det som da er både en 

utfordring og inspirasjon er å få en 

musikalsk utvikling og et best mulig 

resultat til konserter. 

 

- Hva liker du best; marsjer og 17. mai eller konserter?  

Marsjer og 17. Mai er viktig for korpsbevegelsen, tradisjoner og 

identitet, men musikalsk sett liker jeg best konserter. Her kan vi velge 

allsidig musikk og det blir mer variert å jobbe med. 

De senere årene har vi jobbet mest med underholdningsmusikk, men 

på NM har vi prøvd stykker som er skrevet spesielt for korps.  

 

- Hva har vært dine beste minner med Glommasvingen janitsjar? 



 

Det er en fin gjeng å være sammen med. Godt sosialt samvær på turer. 

NM-deltagelse med noen gode resultater. Spesielt sammen med Nord-

Odal Hornmusikk som OK Janitsjar. Vi har også hatt mange fine 

konserter med artister som Knut Erik Østgård, Dr. Bekken, Georg 

Reiss, Øivind Roos, Hanna og Svein Gjermundrød, Thea Sørlie 

Paulsrud og Kongsvinger Blanda Kor. 

 

- Og, er det noe du ikke synes har vært så bra? 

For noen år siden var øvingsforholdene ikke så bra. På Skarnes vid. 

skole har det vært ok å øve. Besetningen i korpset har til tider vært et 

problem. Spesielt mangelen på klarinetter. Det gjør at det er vanskelig 

å finne spennende reportoar og at vi noen ganger må låne inn 

musikere. 

 

- Hva tenker du om framtiden for Glommasvingen janitsjar?  

Det er ikke veldig mange ungdommer i korpset, så på sikt vil det bli 

vanskelig å opprettholde den musikalske standarden om det ikke skjer 

noe med rekrutteringen. Vi får bare håpe at satsinga på nye skolekorps 

på Kongsvinger og i Sør-Odal vil bære frukter, men det vil uansett ta 

noen år. Det er flere i distriktet som har vært dyktige musikere for 

noen år siden, men det ser ut som det er vanskelig å få disse i gang 

igjen. Vi må håpe det beste for Glommasvingen janitsjar i 20 år til! 

Hans Otto Benterud , slagverker i  Glommasvingen: 
- Hvor mye tid bruker du i året til 

korpset; øving, konserter mv.?  
Øvelse ca en gang pr uke, 2,5 time pr 

gang, i tillegg seminarer, konserter ol 

kanskje 10 dager pr år 

 

- Hva er motivasjonen din for å bruke 

så mye tid og krefter år etter år på 

korps? 

Det er en fabelaktig og livslang hobby 

der det er plass til alle. Sosialt på 

øvelsene samt mye moro.  

 



 

-  

 

Hva liker du best; marsjering og 17. mai eller konserter? 

Liker absolutt best konserter og dertil hørende forberedelser selv om 

vi slagverkere har en hel del transport og logistikk. Mye utstyr som 

skal fraktes fram og tilbake. 

 

- Hva er dine beste minner fra Glommasvingen janitsjar? 

Det er så mange så det er vanskelig å plukke. Vi har hatt mange flotte 

og morsomme konserter i nærmiljøet sammen med både nasjonale og 

lokale artister. Skal jeg driste meg til å plukke ett minne må det være 

vår første deltakelse i Janitsjar NM i 2004. Der deltok vi sammen med 

Nord-Odal Hornmusikk som OK Janitsjar og vant 4 divisjon. Vi 

oppnådde 98 poeng og det var aldri gitt så høy poengsum siden 

oppstarten av NM i 1979 

 

- Hva tror du skal til for å Glommasvingen janitsjar skal kunne 

bestå i framtida? 

Få opp statusen for å spille et instrument slik at skolekorpsene vokser, 

og avlive gamle myter om at korps er fryktelig arbeidskrevende, for 

det er det ikke. Uten rekruttering blir korpset borte, dessverre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

På Skarnes 17. mai 2007 



 

Tidligere hornmusikk i Kongsvinger og Sør-Odal  

 

Det første 

musikkorpset i 

Kongsvinger ble 

dannet av 

Kongsvinger 

Skydeselskap i 1864 

– men opphørte etter 

3-4 år drift. Det var 

stille til Kongsvinger 

hornmusikk ble stiftet i 1892. Det hadde relativt få musikere og var  

nærmest en hornsekstett, som ble opprettholdt av Kongsvinger Bys 

vel. En periode var det stille om musikken før det i 1908 heter at 

instrumentene benyttes av Kongsvinger Turnforening (!) som enkelte 

søndager i sommermånedene har gitt konsert på Torvet. 

 

Så ble Kongsvinger guttemusikkorps stiftet i 1920 etter initiativ fra 

Byens Vel, som også eide instrumentene. Det var guttene i 

Kongsvinger 1. speidertropp som var blitt utstyrt med instrumenter. 

Guttene vokste til og Kongsvinger bymusikk ble etablert den 24. 

august 1935 som en fortsettelse av Kongsvinger Guttemusikkorps – 

men Bymusikken regner 1920 som sitt startår.   

 
Øvelse Skarnes 2014 



 

På midten av 1950-tallet ble Glåmdal musikkforbund startet som er 

overbygning over distriktets janitsjarkorps. Det var årlige stevner, der 

det var konkurranse om beste program og beste utførelse, og 

Kongsvinger bymusikk var ett av de beste korpsene. Korpset deltok 

også i et stort landsstevne i Trondheim i 1955 og høstet verdifulle 

impulser.  

 

Bymusikken så tidlig at det var viktig for rekrutteringen at det ble 

etablert et guttemusikkorps (jenter var foreløpig ikke regnet med).  

Dermed ble Kongsvinger skoles guttemusikk etablert i 1949. I 1959 

kom også Vinger sentralskoles korps. I 1965 ble korpsene slått 

sammen til Kongsvinger skolemusikk som fikk et betydelig oppsving 

og var ett av de beste korpsene i Hedmark, med gode resultater i flere 

konkurranser.   

 

Skolekorpsene bidrog sterkt til at Bymusikken også fikk et oppsving 

kunne feire sitt 40-årsjubileum i fremgang i 1960. Det er sagt at dette 

jubileet ble et topp-punkt for Bymusikken både musikalsk og 

arrangementsmessig. Korpset hadde da 41 aktive medlemmer og satset 

på krevende verk som Fest-Polonaise av Johan Svendsen. Men tidene 

skifter. Allerede i 1960- årene ble det klaget over minkende 

medlemstall og mangel på treblåsere.  Ved jubileumskonserten i 1970 

var det i alt 46 musikere (inklusive noen som var leid inn) og det var 

lagt opp til et ganske krevende program med blant annet nevnte Fest-



 

Polonaise, Valdresmarsj og Dikter og bonde av Franz von Suppé  

Etter 1970 fortsatte nedgangen, og rundt 1990 hadde korpset knapt 

nok musikere til å spille 17. mai (se neste kapittel). Oppslutningen om 

skolekorpset som hadde hatt over 100 medlemmer, gikk også nedover 

og korpset opphørte etter hvert.  

 

Skarnes hornmusikk kom i gang i 1931 ved at en del gutter i 12-års 

alderen fikk låne instrumenter av et oppløst korps i Odalen. I 1932 

startet korpset opp med P. Iversen som i instruktør i Avholdslokalet – 

og korpset ble opprinnelig kalt Skarnes Avholdslags Hornmusikk. I 

1934 tok det navnet Skarnes hornmusikk og hadde 12 medlemmer. 

Korpset lå nede under krigen og hadde problemer med å starte opp 

igjen etterpå- I 1949 fikk korpset en del medlemmer fra Tjaberg og 

Disenå der de stedlige korps var oppløst. Det gikk da framover. I 1956 

23 aktive medlemmer med A. Stenberg som dirigent.  Øvelser i 

kjelleren på Sør-Odal Framhaldsskole.    

 

Sør-Odal Korpsskole stiftet 1988 ved en sammenslåing av bygdas 

tidligere skolekorps; Korsmo skolekorps (stiftet 1958?), Sander 

skolemusikk (stiftet 1953(?) og Ullern Skolemusikk (stiftet i 1958). 

Korpsskolen hadde en periode svært mange aktive musikere, men har i 

de senere årene også slitt med å stille besetning til blant annet 17. 

mai.. 

 

 

 

 

 

 

Øvelse på Skarnes i år 2000? Knut Harald Jensen instruerer. 



 

17. mai korps eller ‘concert band’? 

I de fleste korps vil det være to ytterpunkter eller fløyer: De som synes 

det holder med å spille marsjer i gatene 17. mai – til nød enkelt 

underholdningsstoff – og de som har ambisjoner om mer krevende 

konsertstykker – og til nød kan spille marsjer rundt 17. mai.  

 

Dette dilemmaet, som noen ganger kan være en konflikt, kan være noe 

av forklaringen på problemene Kongsvinger bymusikk opplevde rundt 

1990 med avskalling og problemer med rekruttering. Situasjonen var 

at korpset nesten ikke var i stand til å stille med musikk 17. mai  - og 

måtte gjøre en svært aktiv mobilisering av tidligere korpsmusikere. En 

del av rekrutteringsgrunnlaget til Bymusikken hadde på den tiden også 

valgt å dra til Nord-Odal, der ambisjonene var høyere og det var mer 

bevisst satsing på ‘concert band’. På 80-tallet eksisterte det også en 

periode et Glåmdal ungdomskorps som hadde noen ambisjoner noe 

mer i retning av ‘concert band.’ 

 

Disse ulike oppfatningene av hva et musikkorps er, preger også 

forventningene blant media, politikere og publikum. En lokalpolitiker 

uttrykte det slik i forbindelse med overrekking av en blomsterkvast 

ved 10 års jubileet for Glommasvingen; jeg visste ikke at et korps 

kunne spille så variert musikk. «Jeg trodde det mest var bare marsjer». 

 

Dilemmaet eksisterer ganske tydelig lokalt ved at det er etablert det 

som nå kalles et veterankorps – som ikke bare består av eldre 

musikere – og som har som hovedformål å spille marsjer 17. mai, 

mens Nord-Odal hornmusikk fortsatt har ambisjoner mer i retning av 

‘concert band’ og legger mindre vekt på 17. mai spilling. 

 

Deltakelse i Norgesmesterskapet for Janitsjar er en del av dette 

dilemmaet; NM krever mye øving og terping på til dels krevende 

konsertstykker – og det kan være at det også har skremt vekk 

musikere som tenker at Glommasvingen Janitsjar krever for mye. På 

den andre siden er det trolig noen få som er tiltrukket av at det satses i 

den retningen. 

 



 

Hovedutfordring å finne balansen mellom 17. mai korps og ‘concert 

band’. Glommasvingen Janitsjar har prøvd på dette – men har i 

perioder hatt for tynn besetning i enkelte instrumentgrupper til å klare 

dette helt alene. Derfor har korpset ofte trengt forsterkninger både ved 

17. mai og ved konserter.   

 

Glommasvingen janitsjar stiftes 

I 1990 var situasjonen den at det ikke var mulig å stille lokalt 

musikkorps i Kongsvinger og på Skarnes den 17. mai .  Årsaken til at 

Bymusikken hadde blitt så vidt sterkt redusert på 1980-tallet kan både 

ha sammenheng med svikt i rekrutteringen, knyttet til 

problemstillingen over, men også at det var en periode med en ustabil 

dirigentsituasjon.   

 

For å berge i hvert fall musikk til 17. mai – og kanskje også få til noe 

mer i retning av ‘concert band’, hadde det allerede i 1989 blitt  

innledet et samarbeid mellom Bymusikken og de musikerne som var 

igjen av Skarnes Hornmusikk – der korpset i praksis lå nede. Til 17. 

mai 1991 skjedde det derfor en mobilisering også av tidligere 

korpsmusikere, slik at det igjen kunne stilles korps i Kongsvinger. 

Senere har korpset både spilt på Kongsvinger og i Sør-Odal.  

 

Samarbeidet hadde vist seg nødvendig og fungerte bra og 

Glommasvingen janitsjar ble formelt stiftet 30.4.1997 ved 

sammenslåing av de to korpsene.   

 

Stiftelsesmøtet ble holdt på Slobrua den 30.4.1997, med etterfølgende 

tur til Charlottenberg og spilling ved Valborgsmässoafton. Dagen ble 

avsluttet med fest tilbake på Slobrua.  

 

Korpsets formål er uttrykt slik:  

Glommasvingen janitsjar har som mål å tilby et aktivt og utviklende 

korpsmiljø for Kongsvinger og Sør-Odal for alle i alderen 16-17 år og 

oppover. Korpset vil også bidra til lokalmiljøet gjennom regelmessige 

konserter og opptredener ved viktige anledninger som 17. mai etc. 

 



 

Tradisjonelle og andre spillinger 

Den viktigste faste spillingen har vært ved 17. mai i Kongsvinger og i 

Sør-Odal. I Sør-Odal har det vært to steder. I tillegg til Skarnes har det 

variert mellom Galterud, Sander og Ullern. I Kongsvinger har korpset 

gått fra Kirketorget til Rådhusplassen og noen år helt til Vennersberg 

skole – en strekning på til sammen 5 kilometer!  Dette er krevende, 

etter å ha marsjert – og spilt 2 kilometer på Skarnes og kanskje vel 3 

kilometer på Sander! 

 

Nesten hvert år har det vært spilling 1. mai, oftest bare i Kongsvinger, 

men noen ganger også på Skarnes og en gang på Roverud i lett snøvær 

– og nesten ingen frammøtte! 

 
    Valborgsmässeafton 2013 

 

Spillingen ved Valborgsmässeafton i Charlottenberg startet i 1996 og 

Glommasvingen har siden hatt det som en fast tradisjon vert år siden.  

Der er det en lite oppmarsj før taler og sang og et par-tre stykker av 

korpset før fyrverkeri og retur med ‘Gammel jegermarsj’ i tussmørket.   

 



 

Korpset har spilt ved julegateåpninger både i Kongsvinger og på 

Skarnes. Noen ganger har det vært en kald fornøyelse.  Den siste 

gangen på Rådhusplassen i Kongsvinger frøs i hvert fall noen horn 

fast. Det har bidratt med spill i kirkene før jul. Siden 2002 har korpset 

bidratt til «Vi synger og spiller julen inn» i Vinger kirke. Det mest 

markante stykke ved denne spillingen er fellesnummeret med 

Kongsvinger Blanda Kor og Glåmdal kammerkor, «Halleluja koret».  

 

Korpset spiller også regelmessig ved skoleavslutning på Skarnes 

videregående som takk for leie av lokaler.  

 

Det har også vært flere andre opptredener/oppdrag som blant annet 

spilling på Gjemselund, ved  EM i vannski på Skarnes og  ved Liv i 

Leiren i Øvrebyen. 

 

Det kan også nevnes at musikere fra korpset har bidratt – noen ganger 

som kvartetter/kvintetter – ved ulike arrangement, blant annet på 

sangkvelder i Skogtun, ved Festningsspillet, Oktoberfest på 

Finnskogen, ved gudstjenester i Vinger kirke og på Festningen.  

 

 
Hjemtur fra NM i Trondheim i 2006 



 

 
17. mai i Kongsvinger 2010 

Dirigenter 

Per Thorbjørn Verket hadde vært dirigent for felleskorpset fra 1993 og 

ble den første dirigent for Glommasvingen fram til 1999. Knut Harald 

Jensen ble dirigent fra samme år og han er til d.d. dirigent for korpset. 

Korpset kjøper dirigenttjenesten gjennom Kulturskolen i Odal, noe 

som har vært svært praktisk slik at korpset slipper byråkrati knyttet til 

arbeidsgiveransvar m.v. Det har vært svært viktig for korpset å ha en 

stabil situasjon når det gjelder dirigent. Knut Harald har brukt mye tid 

og krefter for å finne passende konsertrepertoar og vist tålmodighet i 

jakten på intonasjon og presisjon. Kniper det, både arrangerer han og 

spiller solo. 

Øvelsessteder 

Korpset har øvd på Tråstad Ungdomsskole i Kongsvinger og på 

Skarnes Videregående skole annenhver uke. De siste årene har 

øvelsene vært lagt fast til Skarnes, dels fordi rommet på Tråstad var 

lite egnet, men mest fordi slagverksutstyr trenger mye lagerplass og 

ikke kan transporteres mellom ulike øvelsessteder hver uke. 



 

Stevner, turer og seminarer 

Allerede 7.-8. juni i stiftelsesåret 1997 var korpset med på krets-stevne 

i Trysil. I 1998 og i 2003 var korpset med på kretsstevner i Gausdal. I 

1999 var det tur i pinsen til Fredrikstad. På denne turen avsluttet Per 

Th. Verket sin dirigentperiode i korpset. I 2000 ble det arrangert 

sommertur til Sjusjøen hos Jan Byfuglien. Det var spilling på 

Lillehammer. 

 

Det har vært gjennomført flere seminarer inn mot konserter og 

arrangementer. Disse har vært holdt lokalt eller i form av weekend 

samlinger før sesongen eller i forbindelse med NM eller konserter.  

Det har vært «Kick off» i Rondane 2013 og på Mattilla i 2015 med 

stort utbytte, ikke minst sosialt. 

 
I regn og blåst, 17. mai, Skarnes 2006



 

Uniformer 
Spørsmålet om uniformer har vært en tilbakevendende diskusjon. 

Korpset anskaffet tidlig  noen svarte «drosjejakker». Disse ble brukt i 

flere år. Det ble også kjøpt hvite skjorter og svarte slips. Mørke 

benklær var det forutsatt at den enkelte måtte holde. I 2011 ble det 

anskaffet nye svarte jakker med logo for Glommasvingen på ryggen 

for gjøre korpset litt mer gjenkjennbart.  

 

Det har ikke vært aktuelt med uniformsluer.  

 

Inntektskilder 

Å drive et korps er kostbart. Selv om de fleste i Glommasvingen har 

sine egne instrumenter er utgiftene til dirigent og noter ganske 

betydelig. Deltakelse i NM og andre seminarer/turer koster også en 

god del. Uniformsjakker er en annen stor utgiftspost.  

 

De årlige kontingentene som medlemmene betaler dekker en del, men 

det har helt nødvendig med ulike tiltak og aksjoner for å skaffe 

ekstrainntekter for å balansere regnskapet. En periode ble det forsøkt 

med salg av programblad. Senere ble det en periode solgt DaCapo 

lodd for Norges Musikkforbund. Ved konserter har det vært stor 

innsats for å skaffe sponsorstøtte – og det har vært mottatt gavemidler 

fra blant annet sparebankene. I de senere årene har bidraget vi Norsk 

tipping fått stadig økende betydning. Bidraget til ‘Drømmekonserter’  

fra Norges Musikkforbund/Norsk tipping var også viktig et par år.  

Men den viktigste inntektskilden, ved siden av kontingent, har de 

senere årene vært søpppelplukking i Solør. Dette har vært mulig takket 

være gode kontakter, og stor innsats fra korpsmedlemmer. Framtiden 

for denne aktiviteten er usikker fordi kravene til de som skal plukke 

endrer seg stadig.  

 

Kulturpris og trivselspris 

I 2012 mottok korpset kulturprisen og spilte i den forbindelse ved 

utdelingen i Rådhus-Teatret. I begrunnelsen står følgende: 



 

”GSJ ble stiftet 30. april 1997, og er 15 år i år. Korpset oppstod ved 

at Kongsvinger bymusikk og Sør Odal janitsjar slo seg sammen. Dette 

med bakgrunn i synkende medlemstall. GSJ har et tilbud til alle som 

ønsker å spille i korps. Korpset har i dag 30 spillende medlemmer i 

alderen 16 til 75 år. Det er snakk om høy spilleglede i GSJ. Korpset er 

aktivt gjennom hele året. Det øver hver uke, og har en dyktig dirigent i 

Knut Harald Jensen. 17. mai vil aldri bli det samme uten korpset. Der 

de marsjerer og spiller uansett vær og vind.”  

 

I 2015 ble korpset tildelt trivselsprisen som deles ut av KOBBL og 

DnB, sammen med Drum Ladies. Dette ble kombinert med musikk på 

Kongssenteret.  

Informasjon 

Webside ble etablert i 2011, www.glommasvingen.no. Siden ble 

hacket og var nede en god stund, men  er nå plass igjen. 

Glommasvingen er også på Facebook.  

 

Repertoar 

Glommasvingen har over 800 noter i notearkivet – en god del fra 

Bymusikkens dager. Og det anskaffes stadig nye noter – selv om en 

del av det gamle også brukes – blant annet marsjer.  

 

Av de vel 120 marsjene i arkivet er det noen som har vært 

gjengangere, særlig; Gammel jegermarsj, Holmenkollmarsj, Alt for 

Norge, Kronprins Olavs Honnørmarsj, General Cederskiöld, 

Eurpamars og The Swinging Shepherd Blues. Men det har også vært 

spilt lokale marsjer som Jubileumsmarsj (Malling) og Kongsvinger 

Festningsmarsj (Legrem) – og andre kjent og mindre kjente 

utenlandske marsjer.    

 

På konsertsiden har repertoaret skiftet og vært svært variert. Det har 

spent fra film – og musikalmusikk til swinglåter og med krevende 

spesialskrevet musikk for janitsjarkorps. Ved en rask gjennomgang av 

programmene ser det ut til at det er bare få stykker som er blitt brukt 



 

så mye som ved tre konserter; Children of Sanchez og Springdans-

variasjoner skrevet av Knut Harald Jensen.  Det er noen få stykker 

som er brukt et par ganger – og flere blir det kanskje ved 

jubilumskonserten – som trekker fram en del tidligere spilte stykker.  

 

Konserter 

Korpset har holdt i alt 13 konserter i Rådhus-Teatret (se vedlegg 1). 

Det er holdt 6 egne konserter i Vinger kirke, mens Solbakken 

Folkehøgskole, Scene U og Sentrum Videregående skole har vært sted 

for 2 konserter hver.  

 
Konsert i Rådhus-Teatret i 2007. Med stort kor.  

 

Den første større konserten som Glommasvingen sto for alene var i 

mars 2000 i Rådhus-Teatret med Streif og Georg Reiss. Dette ble fulgt 

opp i november samme år og samme sted med konserten fra Eda til 

Las-Vegas med Øyvind Roos og Hanna Gjermundrød.  I 2002 var det 

så en konsert med musikaler i samarbeid med blant andre 

Kongsvinger Blanda Kor, Åshild Skiri Refsdahl og Per Andreas 

Tønder. I 2003 var det igjen konsert med Bjelleklang i Rådhus-Teatret 

og en stort opplagt julekonsert i Rådhus-Teatret med flere kor.  

Tilsvarende konsert ble gjentatt i desember året etter og igjen i januar 

2007. 



 

I 2005 var det ‘boogie woogie konsert’ i Rådhus-teatret med Dr. 

Bekken.  

 

Det viste seg etter hvert krevende med store show-konserter i Rådhus-

Teatret, både fordi det var kostbart å leie – og publikumsframmøtet 

var usikkert.. Selv med iherdig innsats for få støtteannonser kunne 

konserter gå i minus. Det var også et problem at korpset i perioder 

hadde noe sårbar besetning til satse på alt for krevende konsert 

opplegg. Mangel på fløyter/klarinetter har vært en stadig utfordring. 

 

Derfor ble det i større grad prøvd ulike konsertarenaer som  Skarnes 

videregående, Sentrum videregående og Vinger kirke.  

  

Samarbeid med Nord-Odal Hornmusikk 

Samarbeidet med Nord-Odal Hornmusikk startet  allerede ved den 

første konserten som ble arrangert av Glommasvingen 15. november 

1997 i Rådhus-Teatret, med Nissa Nyberget og Bjørnar Spydevold.  

Det fortsatt i 1998 også med konsert i Rådhus-Teatret  med 

Bjelleklang og i 1999 med Stephen Ackles. På noen konserter har det 

også vært med musikere fra Sør-Odal korpsskole og Nord-Odal 

skolekorps.   

 

I 2001 var det igjen felles konsert i Milepelen med’ Rhapsody – en 

Gershwin aften.’  sammen med Morten Gunnar Larsen og Georg 

Reiss. 

 

Så startet samarbeidet under betegnelsen OK janitsjar for å delta i  

NM i janitsjar i 2004 (se nedenfor). 

 

I 2015 var den en felleskonsert iMilepelen Listen Up med Arne Fjeld 

Rasmussen og Stian Carstensen og i 2016 var det felleskonsert i 

Rådhusteatret med Knut Erik Østgård som solist. 



 

Deltakelse i NM for janitsjar 

Som nytt korps i NM, startet OK janitsjar i 2004 i 4. divisjon, laveste 

nivå den gang. Vi kan sakse fra programmet for konkurransen: «Spenn 

i genre har eksempelvis OK Janitsjar så absolutt i sitt repertoar hvor 

de har valgt et av tidenes aller mest spilte originalstykker; «Second 

Suite in F» av Holst i kombinasjon med «New York Nitelife», et godt 

arrangert underholdningsstykke arrangert av Jay Bocook». Det gikk 

veldig bra. Korpset vant divisjonen med 98 poeng, den høyeste 

poengsum som til da hadde vært i NM. Divisjoner og poengsummer er 

ikke sammenlignbare, men dog allikevel! Etterpå kommenterte 

dommerne: Vinneren var det liten tvil om. Det var verre å skille korps 

nr.  9  og 10 for eks. Dessuten fikk Jon Johansen solistprisen i 

divisjonen med sin «Juff» på «Second Suite».  OK deltok i alt 7 

ganger med gode resultater. Korpset var i 2. div. som høyest. 

 

Fra 2013 har Glommasvingen janitsjar deltatt alene som eget korps, 

men med noen forsterkninger. Uten kvalifiseringsspill måtte korpset 

starte i 7. divisjon, som korpset vant.  Trond Sommer fikk solistprisen 

på trombone. Siden 2004 har altså deltagelsen ved NM nesten doblet 

seg. Det ble 4 deltagelser som eget korps.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM deltakelse 2016 



 

Musikere gjennom 20 år 

Korpset har nå 28 aktive medlemmer. I alt har 74 andre musikere vært 

innom korpset i kortere eller lengre periode (se vedlegg 2). Den store 

gjennomtrekken er påfallende og har vært en utfordring i forhold til å 

planlegge og stabilisere korpset musikalsk. Men det har sin forklaring; 

mange av de som har vært innom har sluttet på grunn av studier og 

flytting. Noen få har sluttet på grunn av alder.  

I en periode rundt år 2000 var korpset så heldig å få med en del yngre 

musikere som hadde fått grunnopplæring i musikkskole enten i 

Kongsvinger eller på Skarnes. Disse er nå borte – og det har ikke vært 

erstatning for disse de siste årene. Det har også vært innflyttere som i 

en periode har bidratt positivt i ulike instrumentgrupper.  

 

Sitt høyeste medlemstall nådde korpset i 2014 med i alt 42 

medlemmer. I alt 14 av dagens medlemmer har vært med fra starten 

(markert i vedlegg 2) 

 

Oppsummering  

Driften av et korps som skal være mer enn et korps for å kunne spille 

noen marsjer 17. mai, er krevende å bygge opp og holde vedlike. Det 

kreves betydelige økonomiske midler – som medlemmene selv – slik 

situasjonen er – i stor grad må skaffe, og det krever tid.  

Glommasvingen janitsjar har de senere årene hatt et utgiftsbudsjett på 

fra kr, 150 000 til kr. 190 000. Offentlig støtte gjennom 

voksenopplæringsmidler har vært rundt kr. 13 000. Et grovt anslag 

tyder på at medlemmene hvert år bruker til sammen rundt 2800 

timeverk bare for å delta på øvelser. I tillegg kommer så egenøvelse 

og deltakelse i konserter og andre opptredener så hvert medlem bruker 

kanskje 200-400 timer på korpset – hvert år.   

 

Dette virker kanskje skremmende for de som tenker på å spille i korps, 

og kan være en årsak til at noen ikke tror de har tid og krefter til dette. 

Men samtidig er det slik at det å spille i korps gir utfordringer, energi 

og tilfredsstillelse – når samspill fungerer og når det også fås positive 



 

tilbakemeldinger  i de sammenhenger korpset viser seg fram. Derfor 

fortsetter noen – og ivrer for å holde korpset i gang.   

 

Korpsene er også et sted hvor det kan utvikles musikere som kan satse 

mer profesjonelt. Det er flere musikere også fra den tidligere 

Bymusikken som har vist dette.  

 

Glommasvingen har vært igjennom noe ulike faser i den tiden korpset 

har eksistert. I starten trengte korpset noe bidrag fra Nord-Odal for å 

slå litt på stortromma og fylle Rådhus-Teatret ganske bra ved flere 

konserter. En periode forsøkte så Glommasvingen med ganske 

ambisiøse konsertprosjekter i Rådhusteatret, til dels i samarbeid med 

kor, stort sett med vellykket musikalsk resultat, om ikke alltid så 

vellykket økonomisk.  

 

Fra 2004 ble det mye fokus på NM deltakelse sammen med Nord-

Odal hornmusikk. Dette styrket trolig korpset musikalsk, og tiltrakk 

seg kanskje enkelte musikere – selv om andre tenkte at 

Glommasvingen ble for musikalsk krevende for dem.   

 

Korpset har i økende grad slitt med god nok besetning i flere 

instrumentgruppe, særlig fløyte og klarinett, noe som begrenser 

repertoaret. Samtidig er det en balansegang å satse på at korpset kan 

stå på egne bein og ikke være avhengig av samarbeid med andre korps 

eller innleide musikere for å kunne arrangerer konserter eller spille 17. 

mai.   

 

Glommasvingen har gjort flere konserter der det ble invitert til 

medvirkning av musikere fra skolekorps/musikkskole. Det har også 

vært arrangert konserter særlig rettet mot unge og der også unge 

musikere ble invitert – uten alltid stor respons. I 2001 ble det 

utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom Glommasvingen 

janitsjar og skolekorpsene når det gjelder bruk av felles musikere. 

Dette var i en periode der en del yngre ønsket å gå over fra skolekorps 

til Glommavingen, og det ansett som viktig å regulere dette. De siste 

årene har dette ikke vært noe problem. 

 



 

Hvem har ansvar for at det fortsatt skal eksistere 

korps i vårt distrikt? 

Når vi ser tilbake på korpshistorien i distriktet ser vi at det har vært 

noen viktige aktører som har bidratt til å holde korps i gang. I en tidlig 

fase fram til 1920-/1930- tallet var daværende ‘Byens vel’ en viktig 

aktør. Senere var Kongsvinger kommune aktiv med årlige bidrag og 

øvingslokaler. Etter at det ble etablert musikkskoler/kulturskoler, har 

disse vært et viktig bidrag for å bidra til grunnleggende opplæring i 

noter og enkelte instrumenter.  

 

De senere årene kan det kanskje virke som om det er forutsatt at korps 

kan eksistere på grunnlag av en gruppe korpsmusikeres eget 

engasjement, eventuelt engasjerte foreldre for å drive skolekorps.  

Kanskje er det på tid å tenke noe nytt; hvem i lokalsamfunnet har 

interesse av at det eksisterer korps, og hvem kan bidra økonomisk og 

musikalsk? Og er det sikkert at løsningen er strenge skiller mellom 

skolekorps og voksenkorps? Eventuelt hvordan skal voksenkorpsene 

ivareta sin rekruttering uten aktivt samarbeid med  musikkskole 

og/eller barne/-/ungdomskorps? 

 

Uansett er det grunnleggende viktig for at Glommasvingen janitsjar 

kan bestå i framtiden  at det rekrutteres flere musikere, ved at tidligere 

musikere aktiviseres, ved tilflytting av musikere og ikke minst, ved at 

det skjer en mer målbevisst satsing på opplæring av unge på aktuelle 

instrumenter i eksisterende musikkskoler, og ved re-etablering av 

skolekorps. 

 

 



 

Et utvalg konserter: 
 

 

 

 

 

 

 

Ledere: 
1997: Trond Nordli: 

1997: Marit Sandbæk 

1998: Frode Reitan 

1999-2001: Hans Otto Benterud 

2002-2003: Jon Johansen: 

2004: Henning Røed 

2005-2008: Jon Johansen 

2009-2011: Dagfinn Sve 

2012-2014: Jon Johansen 

2015-2017: Dagfinn Sve 

 



 

Vedlegg 1. Konsertoversikt: 

 
Dato Sted Medvirkende ved siden av Glommasvingen

15.11.1997 Rådhus-Teatret NO horn, Nissa Nyberget og Bjørnar Spydevold

08.11.1997
Rådhus-Teatret

Bjelleklang, NO horn, Sør-Odal Korpss, Nord-Odal 

skolek.

06.11.1999 Milepelen Stephen Ackles, NO horn, skolekorps

11.03.2000 Rådhus-Teatret Streif, Georg Reiss

19.11.2000 Rådhus-Teatret Øyvind Roos, Hanna Gjermundrød

23.03.2001 ? Hvor Rådhus? Ad hoch (klarinett kvartett)

14.10.2001 Milepelen NO horn, Georg Reiss, Morten Gunnar Larsen

20.10.2002
Rådhus-Teatret

 Ko  blanda Kor  Åshild Skiri Refsdahl, Per Andreas 

Tønder, Øyvind Roos

19.10.2003 Rådhus-Teatret Bjelleklang, Sør-Odal Korpss, Svein Gjermundrød

14.12.2003 Rådhus-Teatret Ko. Blanda kor, barne-/ungdomskor

12.12.2004 Rådhus-Teatret Ko. Blanda kor, barne-/ungdomskor

06.11.2005 Rådhus-Teatret Dr. Bekken

11.12.2005 Skarnes vg. skole Øyvind Roos, Ters Pink, Sør-Odal korpsskole, Ida Haug

11.11.2006 Skarnes vg. skole Wollert Krohn Hansen, Klarinettrio, Sør-Odal skolekor

13.01.2007 Rådhus-Teatret Ko. Blanda kor, barne-/ungdomskor

20.10.2007 Rådhus-Teatret OK janitsjar, Dr. Bekken, Øyvind Roos

16.03.2008 Vinger kirke Nordic Beat (Hildegunn Øiseth mm.)

16.11.2008 Herdahlsalen Kommuneklang, blåsere Kongsvinger kulturskole

08.06.2009 Skogtun Sør-Odal Skolekorps

01.11.2009 Scene U Håkon Sigernes Allsang

23.01.2010 Vinger kirke OK janitsjar, Ingeborg Christophersen, Jonas Høyrup

06.03.2011 Sentrum vg Haakon Esploo

13.11.2011 Scene U Skarnes Workshop, Kjetil Foseid

11.03.2012 Vinger kirke Ulf Nilsen, Georg Reiss

21.04.2013 Rådhus-Teatret Ko. Blanda kor, Yohanna

16.03.2014 Vinger kirke Ulf Nilsen, Georg Reiss

19.10.2014 Solbakken fh skoleTers Pink, Birgit Brinck, elever Solbakken

26.04.2014 Vinger kirke Levi Henriksen og Thomas Maarud

18.10.2015 Solbakken fh skoleThea Sørlie Paulsrud, Erlend Kløvning

28.11.2015 Milepelen NO horn, Arne Fjeld Rasmussen, Stian Carstensen

09.06.2016 Vinger kirke Svein Gjermundrød

23.10.2016 Rådhus-Teatret Knut Erik Østgård  
 

 

 



 

Vedlegg 2. Aktive og tidligere musikere. Fra starten merket  X 
Fløyte: Anette Hagberg Trombone:

Aktive: Lene Kvernbakken Aktive:

Ragnhild Brun X Marianne Myhrvold Jan Byfuglien X

Ole Tosten Tjernstad Lene Myrdal Ida Grønningsæter

Marte Myrdal Frode Reitan

Tidligere: Trond Sommer X

Guro Gjerstadberget Fagott:

Vidar Holstad Jon Lunde Tidligere:

Sina Inngjerdingen Ole Kr. Bekkevold

Kari Eide Kojan Kornett/trompet: Svein Togo Jensen

Stine Kristiansen Aktive; Kristian Kolsrud

Tony Martiniussen Nina Benterud X Henning Røed

Marit Reitan Marion Hagen X Nina Spigseth

Lena Rugsveen Jan Stenvaag Ole Tamlag

Mari Salberg Frøydis Strøm

Gøran Sidenvall Kari Strøm X Baryton

Henriette Torp Dagfinn Sve X Aktiv:

Kåre Nygård

Klarinett: Tidligere: 

Aktive: Morten Bekkevold Tidligere:

Frode Sørhus Else Elfstedt Samuel Bråten

Celine Isaksen Øyvind Hessen Ivar Eriksson

Ulf Husås Per Martin Jacobsen

Tidligere: Gry Løvtjernet Jon Johansen

Per Bakli Ida Marie Myklebust Eirik Kolsrud

Ingrid Lukerstuen Bjørkli Trond Nordli Laila Sidselrud

Ingrid Glendrange Ann Helen Olsen

Anne Marthe Holth Thorstein Ouren Tuba:

Even Høydahl Marit Sandbæk Aktiv:

Hilde Johansen Sissel Sandnæs Bjørn Tore Sagmoen X

Ida Lukerstuen Håkon Skullerud

Ingrid Flatebø Løften Andreas Aanerud Tidligere: 

Rune Oskarsen Lars Otto Benterud 

Elinor Moe Horn: Jan Bergersen

Andreas Myklebust Aktive: Geir Smestad

Lena Rolstad Sissel Dammen

Anne Lise Skjørberg Lillian Hagen Slagverk

Elisaberh Hoff Årstad Eva Hoel X Hans Otto Benterud X

Solveig Kathrine Aas Erik Hovland X Jon Arne Bjørkhaug

Steinar Rindal X Arnfinn Trøftmoen  X

Saksofon:

Aktive: Tidligere: Tidligere.

Rune Flesvik Torill Hoel Øyvind Bekkåsen

Anita Løken X Bjørn Tore Nilsen Trond Bergseth

Liv Rønningen Emma Schiro Bjørn Olav Bjørkhaug

Julia Sørpebøl Bjørg Løken Western Linda Dahlberg

Tidligere: Ole B. Norvik

Pia Lena Bakli Per Kristian Skauby

Simen Bjørkhaug Stein Erik Svendheim  
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