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 ÅRSBERETNING 

2022 

Kampen Veteranorkester 
Kampen Veteranorkester er som navnet sier, et Veteranorkester, stiftet i 1977. 

 Medlemmene er «godt voksne», der musikkstil, musikkglede og det å være litt i forkant er 
orkesterets kjennemerker. 
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1. STYRENDE ORGANER 
 
Styret for 2022 er bestått av: 

Funksjon Navn   Funksjon Navn 
 
 
Styret 

    
 
Valgkomité 

 

Formann 
Viseformann 

Håkon Ballangrud 
Rolf Tollefsen 

  Medlem 
Medlem 

Roy Wæraas 
Per-Ellef Amble 

Kasserer Finn Hagen    Medlem Arve Sogn Andersen 
Sekretær Lorang Eriksen     
Styremedlem 
Styremedlem 

Trond Westersø 
Gunnar Flø Guttulsrød 

   
Musikkutvalg 

 

    Medlem Ulf Gudmundsen  
    Medlem Terje Haglund 
Revisorer 
Revisor 
Revisor 

 
Bjørn Nygård 
Thor-Arne Berntsen 
 

  Medlem Håkon Ballangrud (Styret) 

Note/material      
Forvalter Steinar Wold     
Forvalter 
Forvalter 

Terje Johansen 
Ole Fredriksen 

    

      
      

 
 2.  DIRIGENT OG ANDRE RESSURSER 

 
Philip A. Kruse har vært orkesterets faste dirigent og musikalsk ansvarlig gjennom hele året. Et musikalsk 
utfordrende år med både jubileumstur og jubileumskonsert. En oppgave og et ansvar som Philip har hatt helt 
tilbake siden 10. februar 2014.  
 
Etter nesten 9 år som vår dirigent, konferansier og musikalsk arrangør, har Philip etter dette året, valgt å 
slutte. Sikkert en vanskelig avgjørelse for både ham selv og for oss. Men alt kommer jo engang til veis ende, og 
alt har jo som kjent «sin tid». Vi takker svært mye for den tiden vi har hatt sammen med Philip, og for med alt 
det han har bidratt med gjennom alle disse årene.  
 
Fra januar 2023 får vi Pete Knutsen som dirigent. Pete (Knut Petter) er jo en kjent musiker, gitarist, pianist og 
arrangør. Og for de som eventuelt ikke kjenner Pete; han var jo en fremragende bidragsyter på gitar i Frode 
Thingnæs Quintet – vi må jo si at med Pete fortsatt viderefører historien i Frodes stil.  
 
Noen av ildsjelene våre: 
 

• Roger Øverli og Bjørn Viken; transportsjefer. Kjempefin støtte ved instrumentale forflytninger.  

 
• Ole Fredriksen som viktig støtteapparat med kaffekoking og loddsalg som spesialitet.   
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3.  MEDLEMMER 
 
Pr. 31.12.2022 har orkesteret totalt 52 medlemmer: 
 

Type Antall 
Aktive 43 
Æresmedlem 1 
Støtte apparat 2 
Ikke aktive/ permisjon  5 
Dirigent 1 
Total 52 

 
Medlemmer som har forlatt oss dessverre (død): 
Erik Karlsen og Arild Andersen 
 
Medlemmer som har sluttet: 
Kjell Arne Kilstad, Morten Eriksen, Bjørn Schwarz, Richard Steenberg, Jan-Willy Hamsund, Thomas Hørtun 
Andersen, Jon Vidar Berg, Odd Hammertoft og Philip A. Kruse 
 
Nye medlemmer i 2022: 
Geir Østlie (trompet), Geir Kristian Lyngved (baryton) og Pete Knutsen (dirigent). 
  
Ikke aktive/ Permisjoner: 
Leif A. Lier, Christer Engelstad, Jan Martinsen, Tore Otterstad og Stein S. Hauge  
 
Medlemmer fordelt pr gruppe (slik det kommer frem i Styreweb/ uten permisjoner): 
  

Gruppe Antall Kommentar 
Baryton 5 Tore Otterstad er inkludert  
Horn 3  
Klarinett 4  
Fløyte 2  
Saksofon 7 Inkludert Albert Albrigtsen og Jan Martinsen 
Slagverk/ Keyboard 6 Inkludert Freddy Hoel Nilsen, Thorbjørn Johansen og 

Rune Hansen 
Trombone 6 Inkludert Stein Hauge og Leif A Lier 
Trompet/ kornett 10 Inkludert Christer Engelstad 
Tuba 5 Inkludert Bjørn Viken 
Note / materialforvalter 
(støtteapparat) 

2 Steinar Wold og Ole Fredriksen. Terje Johansen er tatt 
med i trombonegruppa. 

Dirigent 1 Pete Knutsen er tatt inn som medlem i 2022 

Æresmedlemmer 1 Rolf Myhre  
TOTAL 52  
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Alder fordelt 2022: 
 

År Antall Yngst og eldst 
50-59 2 De to yngste er født i 1963 og 1964 
60-69 14  
70-79 28  
80-89 7  
90-99 1 Den eldste er født i 1932 (Rolf Myhre) 

 
• Gjennomsnittsalderen i 2022 har vært 73 år (73,40)  

o 2022: 73,40 
o 2021: 72,78  
o 2020: 72,12  
o 2019: 71,49 
o 2018: 70,66 

• Den eldste Kampegutten i orkesteret er født i 1932, den yngste er født i 1963.  
 
 
 
 
 

4.  ØVELSER  
 
Orkesteret har i perioden hatt 33 øvelser, fordelt på Hellerud skole aulaen, på Folkvang (Folkets Hus i 
Folkvangveien) samt fredagen før selve jubileumskonserten i Konserthuset. Philip har hatt samtlige øvelser.  
 

5.  SPILLINGER OG KONSERTER 

 
Vi har hatt 3 eksterne spillinger i perioden. Av disse har to vært betalt, Kværnerdalen Barnehage og Nordraaks 
vei Sykehjem i Bærum. Vår julekonsert på Langerud Sykehjem er «betalt» i form av kaffe og kaker.  
 
I tillegg har vi hatt egne konserter i Høymagasinet, i Paviljongen samt 45 års jubileumskonsert i Oslo 
Konserthus. Vi hadde også en utrolig bra tur til Østerrike, med to konserter i Olympiaparken i Seefeld. 
 
Spesielt nevnes Jubileumskonserten i år. Med Jannike Kruse, Løs Snipp og med Philip A. Kruse som en suveren 
konferansier, dirigent og ikke minst også som vokalist og instrumentalist.  
 
Aktiviteten med antall spilleoppdrag (ikke egne konserter og turer) de siste årene kommer frem i følgende 
tabell:  
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Spillingene våre: 
 
Oppdrag: 
 

DATO OPPDRAG KOMMENTAR 

16.05 Kværnerdalen Barnehage Kværnerdalen Barnehage er en av Oslos største barnehager. Dette er 
barnas 17. mai, dvs. den holdes dagen før «17. mai». Det er en 
konsert for barna, basert på barnesanger, 17. mai sanger og Ja, vi 
elsker. Kværnerdalen Barnehage er også blitt en av våre faste kunder. 

20.06 Nordraaks vei Sykehjem, Bærum Kommune Nordraaks vei Sykehjem er eid av Bærum kommune, og har blitt en 
av våre faste kunder. Vi spiller utenfor sykehjemmet, en god fast 
vårlig tradisjon. Låtvalget er i kjent stil som kjennetegner vårt 
orkester.    

02.12 Langerud Sykehjem Dette er en mangeårig tradisjon. Opprinnelig var dette første advent 
spilling med tenning av julegranen. Men siden det er en gratis 
spilling, så styrte vi også i år inn på en mandag litt ut i desember. Da 
ble det igjen en kombinasjon av øvelse, en fin avslutning for 
medlemmene (siste øvelse før jul), samt en verdig julekonsert for 
beboerne.   

 
Konserter: 
 

DATO KONSERTER KOMMENTAR 

03.04 Høymagasinet Konsert i Høymagasinet v/ Akershus Festning. Konserten ble «flyttet 
på» flere ganger grunnet pandemien.   

16.05 Paviljongen, Studenterlunden Spilling i Paviljongen har blitt en tradisjon. Viktig å vise seg fram i 
Oslo by.  

24.09 og 
25.09 

Olympiaparken, Seefeld - Østerrike 
Konsert i forbindelse med jubileumsturen. Været kunne vært bedre, 
men bra gjennomførte konserter. 

05.11 Oslo Konserthus Jubileumskonserten med Jannike Kruse som vokalist. Svært bra 
gjennomført (med Løs Snipp) under ledelse av Philip. Frank Gjersdal; 
innleid lydmester – med også i år.  Frank har vært med i en årrekke. 
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6.  ØKONOMI 
 
Spilleinntekter detaljert: 
 

Nr Hva/ hvem Dato Beløp i kroner 
1 Kværnerdalen Barnehage, Oslo kommune 16.05 6.000,00 
2 Nordraaks vei Sykehjem, Bærum kommune 20.06 5.500,00 
3 Langerud Sykehjem 02.12 0,00 
    

 Total  11.500,00 
 
 
Kommentarer til regnskapet 2022: 
 
Det har i år vært et jubileumsår med tilhørende konsert i Oslo Konserthus og jubileumstur til Østerrike. 
Årets resultat viser et underskudd på ca. 204.000, -; mot et budsjettert underskudd på 12O.000, -. Vi har 
dermed brukt ca.  84.000, - mer enn budsjettert. 
Vi har i år (og for fremtidige år) valgt å føre kostnader og inntekter for konserter hver for seg, dvs. ikke netto 
beløp som tidligere. Dette bl.a. for å kunne få moms igjen på (momsbelagte) kostnader. Men det gjør også at 
det i disse tilfellene ikke kan sammenligne beløp i forhold til fjoråret.  
 
Driftsinntekter  

POST I REGNSKAPET Beløp  
2022 

BELØP 2021 KOMMENTAR 

Kontingent 79.200,00 
 

91.575,00 Netto nedgang i antall. Vi er ved årsskifte 52 medlemmer, inkludert 
æresmedlem, dirigent og støtteapparat (antall i Styreweb).  

Bingo 72.273,18 32.613,65 Vi har fått innvilget av Lotteritilsynet å være entreprenør på Grønland 
Bingo også for 2023. Men inntekter fra bingo i fremtiden er usikre, da 
denne regjering vil avvikle hele ordningen (er varslet gjennom brev).  

Lotteri 13.680,00 0.00 Lotteriet har ikke vært gjennom hele året, ikke hatt grunnet pandemi 
og på øvelsene Folkvang. 

Grasrotandelen 24.517,57 23.051,37 Vi har fortsatt en stabil givermasse på gjennomsnittlig 46 personer. 
Det er lov å selge dette til øvrige venner og familiemedlemmer 

Konserter 81.669,71 16.632,09 Billettinntekter. Oslo Konserthus og Høymagasinet  

Inntekter, 
(spillinger) 

11.500,00 8.001,00 Se egen spille oversikt i årsrapporten. Det har vært få spilleoppdrag i 
perioden. Spilleinntektene fra Nordraakshjemmet er ført som 
utestående fordring. Grunnen er at det ikke ble sendt faktura fra oss 
på beløpet. Faktura ble sendt i januar 2023 

Tur 356.430,00 0,00 Innbetalt av medlemmene, turavgift. Det har på denne turen vært 
subsidierte priser for deltagelse 

Andre Inntekter 1.857,16 0,00 Kreditfaktura Telenor, salg av Soft bag, slips og bårebukett (delt 
kostnad bårebukett med KJO) 

Tilskudd fra Oslo 
kommune 

3.408,00 3.405,00 Tilskudd fra Oslo kommune. En forutsetning for støtten er at 
orkesteret har en organisasjonstilhørighet og leverer regnskap or 
årsrapport.   

Momskompensasjon 19.911,00 18.607,00 Her ser vi fordelen ved å ha regnskapet i Styreweb og medlem i 
Korpsnett  

Renteinntekter 2.845,01 2.399,07 Renteinntekter bankinnskudd. Vi har sparekonto også av 
sikkerhetsmessige årsaker 

Sum totale inntekter 
(fra regnskapet) 

667.291,63 196.284,18 De viktigste postene for perioden er Kontingent, Bingo, 
Grasrotandelen, momskompensasjon og selvfølgelig inntekter i fra 
lotteriet vårt. Beløpet kan ikke direkte sammenlignes mot fjoråret 
(2022). I år føres kostnader og inntekter for konserter/ turer hver for 
seg, og ikke som tidligere et nettoresultat. 
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Driftskostnader 
POST I REGNSKAPET BELØP 2022 BELØP 2021 KOMMENTAR 

Instruksjon 100.000,00 55.000,00 Dirigentkostnader på øvelser, konserter, spilleoppdrag og konserter på 
turer.  

Kjøp av 
instrumenter 

17.506,00 0,00 Kjøp av keyboard med egen kasse for transport. Vi kom i en situasjon hvor 
vi ikke hadde keyboard for Østerrike turen. Vi valgte da å kjøpe for at 
Freddy skulle ha noe å spille på. Viktig nå at keyboardet brukes på 
fremtidige konserter/ oppdrag.  

Reparasjon av 
instrumenter 

2.050,00 0,00 Reparasjon av to tubaer 
 

Kjøp av noter 265,00 0,00 Gebyr for lån av notesett. Fra 2023 kan noter ikke lengre lånes ut før kjøp 

Noter egne 
arrangementer 

5.000,00 21.000 Dette er kjøp av et notearrangement I tillegg til de arrangementene som 
er gjort i forbindelse med jubileumskonserten 

Turer/ fester 524.591,25 63.545,56 Jubileumsturen til Østerrike (cirka beløp).  
• Direkte fly, hotell, middag kr 434.000, - 
• Enkeltromtillegg kr 13.000, - 
• Buss t/r Innsbruck kr 10.000, - 
• Rosshütte heis kr. 12.000, - 
• Tillegg jubileumsmiddag kr. 9.000, - 
• Mat lunsj/ drikke middag og drikke lunsj kr 30.000, - 
• Diverse (bar, taxi) kr 7.000, -   
• Ekstra netter, forskuttert av korpset kr. 10.000, - 

Arrangementer 
(Medlemskostnader) 

1.230,00 0,00 Syketransport i Østerrike 

Blomster/ gaver 4.020,40 0,00 Blomster og gaver  

Egne konserter 139.224,65 0,00 Kostnader Høymagasinet og Oslo Konserthus (cirka) 
• Høymagasinet kr 23.000, -  
• Noter/Løs Snipp/vokalister Konserthuset kr 61.000, - 
• Mat/ konsertleie Konserthuset kr 55.000, -  

Spillejobber 4.000,00 0,00 Leie av lydanlegg ved spillejobber og konserter 

Lotteri 4.885,00 0,00 Kjøp av premier 

Kontingent og 
forsikring Korpsnett 

21.190,00 16.335,00 Vi betaler pris pr medlem, forsikring pr medlem og forsikring for korpsets 
egne eiendeler. Antall medlemmer registrert i Styreweb er det som 
gjelder. Avtalen gjelder også Tono-avtale, Kopinor avtale og være godkjent 
for eventuelle tilskuddsordninger vi måtte være kvalifisert for. 

Instrument/ 
vedlikehold 

698,00 198,00 Innkjøp av matte trommesett 

Øvelseslokaler 0,00 36.695,00 Vi har i år ikke betalt for bruk av Folkvang, men vi må gjøre det for 2023. 

Kontorrekvisita 333,80 1.793,30 Kopipapir 

Drift av 
hjemmesider 

21.283,00 34.387,50 Gjelder drift av hjemmesider. Merk at hjemmesidene også er et digitalisert 
notearkiv, med gode søkemuligheter på tittel, komponist og/eller 
arrangør. Det er kun de som er «VIP-medlem» som har tilgang til 
partiturer. 

Bankgebyr 1.436,00 0,00  

Gebyr 
betalingsformidling 

238,00 1.499,82  

Gebyr Vipps 1.136,63 0,00  

Diverse kostnader 21.923,46 19.693,49 Kaffe, kaker, Telenor, Styreweb (medlemsarkiv, SMS, e-post og 
regnskapsmodul) og kjøp av capser (kr 10.000, -) 

Rentekostnad 425,93 0,00  

Sum ordinære 
kostnader 

871.437,12 250.138,67 Beløpet kan ikke direkte sammenlignes mot fjoråret (2022). I år føres 
kostnader og inntekter for konserter/ turer hver for seg, og ikke som 
tidligere et nettoresultat.  

 
Balanse (utdrag) 
 

POST  BELØP 2022 BELØP 2021 KOMMENTAR 

Fordringer/ 
debitorer 

5.500,00 0,00 Spillingen på Nordraaks vei sykehjem ble ikke fakturert fra oss i 2022. Ble 
først gjort i januar 2023. 
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Kontanter 0.00  Vi har ikke kontanter – og ønsker heller ikke bruk av kontanter 

Bankinnskudd DNB 0,00 5.152,50 Kontoen holdes inntil videre aktiv, grunnet kort og fortsatt litt bruk  

Driftskonto 55.851,57 13.189,57 
Korpsets daglige driftskonto for inntekter og utgifter   

Sparekonto 235.085,45 482.240.44 Sparekonto. Viktig å ikke ha store beløp tilgjengelig på driftskonto, også 
av sikkerhetsmessige grunner.  

Sum kapital 296.437,02 500.582.51 Fortsatt en brukbar økonomi etter gjennomføring av et jubileumsår. 

 
 
Årets overskudd/ underskudd 

POST  BELØP 2022 BELØP 2021 BUDSJETT 
2022 

KOMMENTAR 

Sum inntekter 667.291,63 196.284,19 200.000,00 
 

Sum kostnader 871.437,12 250.138,67 320.000,00  

     

Overskudd/ 
underskudd 

- 204.145,49 -53,854,49 -120.000 Mer enn budsjettert (ca 84.000, -). I dette jubileumsåret ble 
både Styret og medlemmene enige om å «kose seg» ved å 
bruke korpsets midler til sosiale ytelser.  

 
Budsjett 2023: 
 
Budsjett driftsinntekter 2023 

POST I 
REGNSKAPET 

Budsjett 
2023 

RESULTAT 
2022 

BUDSJETT 
2022 

KOMMENTARER 

Kontingent 80.000,00 79.200,00 92.000 
 

Basert på antatt medlemsmasse. Ingen økning av 
kontingenten for 2022 
  

Bingo 30.000.00 72.273,18 33.000 Vi har fått Grønland Bingo også for 2023, men vi er 
gjennom brev blitt varslet om at ordningen kan avvikles, 
med derav reduksjon i inntektene.  

Lotteri 23.000,00 13.680,00 12.000 Vi må komme i gang igjen med lotterisalget. Bruk Vipps på 
øvelsene.   

Grasrotandelen 20.000,00 24.517,57 23.000 Ut og selg grasrotandelen, men vi holder budsjettet likt 
som årets resultat  

Egne Konserter 80.000,00 81.669,71 20.000 Vi har ved årsskifte planlagt to konserter, Høymagasinet og 
Oslo Konserthus.   

Inntekter/ 
spillinger 

20.000,00 11.500,00 20.000 Vi må klare en 3-4 oppdrag i 2023.  

Annet/ tilskudd 18.000,00 19.911,00 0.00 Vi budsjetter i år med momskompensasjon 

Tilskudd Oslo 
kommune 

0,00 3.408,00 0,00 Vi budsjetterer ikke for tilskudd fra Oslo Kommune, da 
dette er usikkert 

Andre inntekter 2.000,00 1857,16 0,00  

Tur 200.000,00 356.430,00 0,00 Tur med DFDS og lunsj på Ravelinen 

Sum totale 
inntekter 

473.000,00 449.364,87 200.000 Usikkert år i 2023, nye noter og ny dirigent. Men vi sammen 
bør klare dette budsjettet. 
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Budsjett driftskostnader 2023 
POST I REGNSKAPET Budsjett 

2023 
BELØP 
2022 

BELØP  
2021 

Budsjett  
2022 

KOMMENTAR 

Instruksjon 115.000,00 100.000,00 55.000,00 115.000,00 Budsjettet holdes som et tidligere normalår. 
Basert på vanlige øvelser og konserter 

Kjøp av 
instrumenter 

0,00 17.506,00 0,00  
 

Reparasjon av 
instrumenter 

2.000,00 2.050,00 0,00  
 

Kjøp av noter 5.000,00 265,00 0,00 10.000,00 Kjøp av noter gjennom de tradisjonelle 
notebutikker. 

Noter egne 
arrangementer 

20.000,00 5.000,00 21.000 20.000,00 Kjøp av egne spesialarrangerte noter til oss for 
bruk på konserter – og sammen med solister/ 
vokalister. Viktig å ha mulighet for egne 
arrangementer i tillegg til kjøp av ferdig 
arrangerte noter i notebutikker 

Turer/ fester 100.000,00 524.591,25 63.545,56 100.000,00 Tur med DFDS med lunsj på Raveline. 

Arrangementer 
(Medlemskostnader) 

0,00 1.230,00 0,00   

Blomster/ gaver 5.000,00 4.020,40 0,00   

Egne konserter 70.000,00 139.224,65 0,00  Konsert i Oslo Konserthus og i Høymagasinet 

Spillejobber 4.000,00 4.000,00 0,00  Parkering og lydanlegg ved spillejobber og 
konserter 

Lotteri 8.000,00 4.885,00 0,00  Kjøp av premier 

Kontingent og 
forsikring Korpsnett 

22.000,00 21.190,00 16.335,00 14.000,00 Vi betaler pris pr medlem, forsikring pr medlem 
og forsikring for korpsets egne eiendeler. Antall 
medlemmer registrert i Styreweb er det som 
gjelder. Avtalen gjelder også Tono-avtale, 
Kopinor avtale og være godkjent for eventuelle 
tilskuddsordninger vi måtte være kvalifisert for. 

Instrument/ 
vedlikehold 

1.000,00 698,00 198,00   

Øvelseslokaler 10.000,00 0,00 36.695,00 21.000,00 Leie av øvelseslokaler når skolen er stengt. Vi 
må betale for bruk av Folkvang eller andre 
steder. 

Kontorrekvisita 2.000,00 333,80 1.793,30   

Drift av 
hjemmesider 

25.000,00 21.283,00 34.387,50 20.000,00 Gjelder drift av hjemmesider. Merk at 
hjemmesidene også er et digitalisert notearkiv, 
med gode søkemuligheter på tittel, komponist 
og/eller arrangør. Det er kun de som er «VIP-
medlem» som har tilgang til partiturer. 

Transportkostnader 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Transportkostnader ved spilleoppdrag, 
konserter og turer; f.eks. leie av Kampebil eller 
annen leiebil 

Bankgebyr 2.000,00 1.436,00 0,00   

Gebyr 
betalingsformidling 

1.000,00 238,00 1.499,82   

Gebyr Vipps 2.000,00 1.136,63 0,00   

Diverse kostnader 25.000,00 21.923,46 19.693,49 20.000,00 Kostnader kaffe, kaker, parkering, Telenor m.m. 
Styreweb (medlemsarkiv, SMS, e-post og 
regnskapsmodul) og «diverse». 

Rentekostnad 1.000,00 425,93 0,00   

Sum kostnader 432.000,00 871.437,12 250.138,67 320.000,00 
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Budsjettert overskudd/ underskudd 2023 

POST  Budsjett 
2023 

BELØP 2022 BELØP 2021 BUDSJETT 
2022 

KOMMENTAR 

Sum inntekter 473.000,00 661.791,63 196.284,19 200.000,00 
 

Sum kostnader 432.000,00 871.437,12 250.138,67 320.000,00  

      

Overskudd/ 
underskudd 

41.000,00 - 204.145,49 -53,854,49 -120.000 Med god innsats å selge billetter til to konserter 
og at vi får en 3-4 spillejobber. Så blir årets 
budsjetterte overskudd på 43.000.  

 
 
 

7.  DIVERSE OG ANDRE VIKTIGE BETRAKTNINGER 

 
Noen betraktninger fra 2022 
 
  
Vi har lagt bak oss jubileumsåret 2022. I 45 år har KVO eksistert. Spillegleden, kameratskapet og interessen for 
å drive orkesteret videre er vårt store aktivum , og det må vi ta vare på.  
  
Vi kan se tilbake på tidenes konsert i konserthuset med stolthet og en fantastisk vellykket tur til Seefeld i 
Østerrike med damene våre.  Dette kommer ikke av seg selv, men krever mye planlegging, så styret har hatt et 
travelt år .  
  
Et veteranorkester er selvsagt sårbare når det gjelder frafall grunnet sykdom eller dødsfall og vi ser med 
bekymring på at snittalderen i korpset øker med nesten 1 år hvert år. Så en aktiv rekruttering bør snarest 
iverksettes.  
 
Øvingslokaler og øvingsdag 
 
Våre øvingslokaler på Hellerud VGS  er tilfredsstillende, men også her er vi sårbare for at lokalene plutselig er 
opptatt til andre formål eller stengt rundt sommeren hvor vi skulle ønsket å kunne øve. Heldigvis har vi funnet 
et rimelig alternativ på Folkvang, men lokalet er for lite og meget varmt om sommeren.  
  
Øvingstidene er vi fornøyde med, men i det siste halve året har KJO vært på oss og spurt om bytting av dag 
med de - da deres dirigent ikke kan på torsdager. Etter å ha rådført oss med våre medlemmer, så besluttet vi 
at det er uaktuelt å bytte dag for oss, da vi ville ha mistet for mange medlemmer.  
  
Diverse 
 
Økonomien vår er fortsatt akseptabel, selv etter et planlagt større underskudd i 2022. Vi synes det er fortsatt 
viktig å tilbakeføre oppsparte midler til bruk på turer og andre sosiale aktiviteter; til glede for alle korpsets 
medlemmer. 
  
La oss starte 2023 med blanke ark, ny dirigent, mye nytt musikalsk stoff , kanskje nye medlemmer. Men vi tar 
med oss spillegleden og kameratskapet opparbeidet gjennom 45 år og som vi håper vil vare til evig tid….  
  
 
Kampen Veteranorkester er alltid litt i forkant. 
 


