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Velkommen til oss i Jernbanens Musikkorps Stavanger. 

Her er endel praktiske opplysninger til deg som er ny i korpset. 

Vi øver på Eiganes Skole hver onsdag kl. 19:00-21:30. Vi starter å spille presis kl 19:00 så det er best å 

være på plass i god tid før det. Dørene åpnes kl.18:30. Det er parkering inne på området. 

Ansvar for åpning, rydding og lukking av øvingslokalet går på omgang mellom gruppene. 

Alle instrumentgrupper har sin egen gruppeleder. Denne vil innhente kontaktopplysninger fra deg og info 

om tidligere medlemskap i korps. Gruppeleder har ansvar for å fordele noter og stemmer.  

Hvis du er forhindret fra å komme på en øvelse gir du beskjed til gruppeleder og dirigent. 

Korpset har instrumenter som kan leies for kr. 500 pr. år. Notestativ, notemappe, marsjhefte, mute, 

fliser, oljer og annet tilbehør må du skaffe selv. 

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og forfaller til betaling i mars. Den er pt kr. 2.500. 

Som musikant i JMK får du medlemskap i NMF som inneholder en ulykkesforsikring og forsikring av 

instrument. 

Uniform låner du av korpset. Materialforvalteren vil finne en passende uniform til deg. Selv må du holde 

sorte uniformsko og en hvit kortermet skjorte med to brystlommer og skulderklaffer. (skaffes på Spar 

kjøp) Uniform skal innleveres nyrenset. 

1.mai  -  vi spiller i toget på oppdrag fra LO. 

17.mai - vi spiller fra tidlig morgen til folketoget er slutt.  

Vi pleier å ha en korpstur med 2-4 overnattinger hvert år.  

JanAM er en underholdningskonkurranse for Janitsjarkorps som holdes hver november enten i 

Haugesund eller Stavanger.  

Vi spiller en julekonsert, vårkonsert og andre spilleoppdrag i løpet av året. 

I september har vi et oppstartsseminar og ekstra øvelser ved behov. 

Dugnader er en viktig inntektskilde. Vi prøver å gjøre jobber som utføres i felleskap, f.eks. flyttejobber. 

Dette er sosialt og gir godt samhold i korpset. All dugnadsinnsats belønnes med kr. 75 pr time som 

settes på egen turkonto. Disse er øremerket tur og kan ikke brukes til andre formål. 

Oppdatert informasjon om korpsets aktiviteter finnes på vår hjemmeside www.jmkstavanger.no 

Det vil også bli sendt ut informasjon på e-post om ulike arrangementer og aktiviteter. 

I tillegg har vi en Facebook gruppe for intern informasjon og en Facebook side med ekstern informasjon. 

 

Hilsen styret i JMK Stavanger 

http://www.jmkstavanger.no/

