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Årsmeldng til årsmøtet i Harstad 19. mars 2010 - Nordland Nord Krets 

  

Styret, revisjon og valgkomité: 

Leder Sven Asbjørn Korneliussen Melbu 

Trekkspillklubb 

På valg 

2011 

Sekretær Odd Martin Davidsen Melbu 

Trekkspillklubb 

På valg 

2011 

Kasserer Egil Daljord Øksnes 

Trekkspillklubb 

På valg 

2010 

Styremedlem Anne Lise Grundstad Andøy 

Trekkspillklubb 

På valg 

2010 

Varamedlem Bodil Eide Melbu 

Trekkspillklubb 

På valg 

2010 

Revisorer Erik Reinholdtsen 

Asle Sundberg 

 På valg 

2010 

Valgkomité Per Ole Simonsen - leder 

Bright Hagen 

Bjørn Helland Pedersen 

Narvik TK 

Flakstad TK 

Øksnes TK 

 

 

Styremøter 

Kretsstyret har avholdt 3 styremøter i 2009 og behandlet 23 saker. Styret har ellers hatt 

jevnlig kontakt. Saker med særlig oppmerksomhet er distriktsmesterskap, trekkspillgalla, 

samarbeid mellom klubbene, rekruttering, medlemsverving, samarbeid over kretsgrensene 

og PR-arbeid. 

Se kretsens hjemmesider på: www.trekkspillere.no 

 

Klubbene 

I distrikt 11 er det følgende registrerte klubber: Andøy TK, Øksnes TK, Vesterålen 

Trekkspillorkester, Narvik TK, Melbu TK, Lofoten Trekkspillorkester, Flakstad TK og Sørvågen 

Spellmannslag. Vågan TK er under etablering. Harstad TK har dispensasjon for å delta i 

distriktsmesterskapene i D11. 

Styret har tatt et initiativ overfor 12-15 trekkspillere i Bø kommune for om mulig å få samlet 

dem i en klubb. Saken ligger foreløpig på is. 

Leder har besøkt Flakstad og Vågan TK flere ganger. Den 14. oktober ble Narvik TK avlagt 

besøk, hvor bla DM 2012 og klubbens 50-årsjubileum ble diskutert. VTO og Melbu er vi 

spesielt godt orientert om. 

 

Økonomi 

Den økonomiske situasjonen er balansert og god. Inntekter fra salg av leietrekkspillene, er 

øremerket rekrutteringstiltak/trekkspillundervisning i Vesterålen, se vedlagte regnskap. 

 

Internett 

Kretssekretæren har forfattet og designet utmerkede hjemmesider, som også holdes 

fortløpende oppdaterte. Her legges det ut viktig informasjon. Alle klubbene må i løpet av 

året ha ferdigstilt sine presentasjoner. 

 

Nytt tiltak 

Etter initiativ fra Vesterålen Trekkspillorkester, ble det arrangert trekkspillgalla med 

kafékonsert på Sortland 21. februar. Opplegget bestod av felleskonsert (fire låter), 

klubbinnslag (kafékonserten) - og dansefest. Andøy, Øksnes, VTO og Melbu deltok i tillegg til 

Saltdal TK, som gjesteorkester og Eidsfjord Blandakor som deltok i fellesnummer og 

sammen med VTO. 

http://www.trekkspillere.no/
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Arrangementet ble både musikalsk og økonomisk vellykket. Denne uhøytidelige formen 

ivaretar et viktig sosialt og motiverende aspekt i trekkspillmiljøene. 

Den 7. November gjennomførte Melbu TK samme treffet med Sørvågen, Flakstad, Vågan, 

VTO, Melbu og Øksnes - og “Lofotingan” fra Vestvågøy. Melbo Mandskor og Melbu blandakor 

var med, og blandakoret holdt minikonsert. Hadsel Folkedanslag var spesielt invitert, og 

satte et stilfullt preg både på konserten og dansen senere. Det økonomiske overskuddet på 

Melbu var 22 600 kroner. 

Stafettpinnen går videre til Øksnes TK, som er oppfordret til å ta arrangementet til høsten. 

 

Rekruttering 

Kulturskolene/musikkskolene i Flakstad, Vestvågøy og Vågan jobber godt med trekkspillet. 

Terje Brun instruerer 40-50 unge i kommunalt regi. Dessuten tok Vågan kulturskole 

initiativet til det som nå er Vågan Trekkspillklubb. I Vesterålen er det bare Andøy kulturskole 

som gir trekkspillundervisning. Skriftlig henvendelse til alle kommunene i LOVE som ikke har 

trekkspill på programmet, førte ikke til noen positiv reaksjon. Imidlertid har vi god kontakt 

med Hadsel kommune om trekkspill i kulturskolen i framtida. 

Rikskonsertenes trekkspillturne med Lars Røyseng og Stian Aase, ble en flott anledning til 

PR og forsøk på rekruttering. Tor Furre og kretssekretæren laget flygeblad som med 

velsignelse fra grunnskolerektorene, ble delt ut under konsertene i Hadsel og Sortland. I 

Hadsel meldte det seg 5 interesserte, i Sortland 12. I Hadsel kom dessverre ikke 

undervisningen i gang, mens Tor er i startfasen på Sortland. 

Samarbeid med distrikt 12 (Troms og Finnmark) 

Etter henvendelser fra Tromsø foran forrige DM, har saken om sammenslåing av kretsene 

11, 12 og 13 (Nordland Nord, Troms og Finnmark) vært diskutert i de respektive styrene. Vi 

har hatt saken til høring og fått inn ulike reaksjoner. Den sterkeste innvendingen mot 

sammenslåing/felles DM, er reiseavstandene. Under landsmøtet utarbeidet representantene 

for Nordland Nord, Troms og Finnmark et avtaleutkast, som kretsstyrene nå har vedtatt. Det 

presiseres at det er snakk om et samarbeid om DM, ikke sammenslåing av kretsene. Vi er 

enige om at felles DM utprøves over en 4-årsperiode, som starter med Harstad i 2010, 

Narvik 2011, Tromsø 2012 og Sortland 2013. Etter en grundig evaluering, vil så veien videre 

bli staket ut. 

 

Nytt fra Landsmøtet - Stjørdal 23. - 25. Oktober 2009 

Leder var kretsens delegat under landsmøtet som ble holdt i Stjørdal. 

(Se www.trekkspillforbundet.no) 

* 31 delegater fra 13 kretser (12 distrikt) 

* Foreslått oppretting av 50 % generalsekretærstilling i NTL - utredes av styret. Flere 

vedtaktsendringer ble gjort 

* Medlemmer som bor i utlandet kan selv velge hvilken krets de vil tilhøre 

* Landsmøte hvert år innen utgangen av oktober 

* Valg: Leder Trond Smalås (2010), nestleder Odd Arne Halaas (2010-2011), 

sekretær Nils Kristian Lie (2010-2011), leder konkurransekomiteen Jon Arne Jansen (2010), 

Leder undervisningskomitéen Anne Schløsser-Møller 

(2010, ungdomsrepresentant Vegard S. Øye www.trekkspillforbundet.no ) 

* Andre vedtektsendringer refereres i møtet. 

 

Odd Martin Davidsen                                                           Sven Asbjørn Korneliussen 

           -sekretær-                                                                          -leder- 
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