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Årsmelding til årsmøtet Tromsø 13. april 2012 – Nordland Nord krets 
 

Kretsstyret i perioden: 
 

Leder  Sven Asbjørn Korneliussen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2013  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2013  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2012  

Styremedlem  Anne Lise Grundstad  Andøy trekkspillklubb  På valg i 2012  

Varamedlem  Børge Lie  Flakstad Trekkspillklubb  På valg i 2012  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 På valg i 2013  

Valgkomité  Bjørn Helland Pedersen  

Per Ole Simonsen  

Bright Hagen  

Øksnes trekkspillklubb  

Narvik trekkspillklubb  

Flakstad trekkspillklubb  

– leder  

 

Aktiviteten i kretsstyret i 2011 har vært laber. Dette skyldes både sykdom og en 

travel hverdag. Imidlertid har tre av styremedlemmene, leder, sekretær og kasserer 

møttes under felles øvelser i Vesterålen Trekkspillorkester. Ett styremøte er avholdt 

elektronisk. 

 Aktiviteten i klubbene 

 Etter det vi vet, er det god aktivitet i Narvik, på Melbu, i Vesterålen Trekkspillorkester 

(VTO), Flakstad TK, Lofoten TO og Øksnes. Virksomheten i Andøy TK har vært preget av 

uheldige hendelser. 

DM 

 Felles DM for Distrikt 11 og 12 (Nordland Nord Troms og Finnmark), har så langt vi kan 

se vært vellykket. Planene om et utvidet arrangement i tid og innhold ble ikke realisert. 

Neste DM skal gå på Sortland med VTO som arrangør. Ambisjonene med samspill, kurs, 

spesielle tiltak for de yngste deltakerne og alternativ avvikling av konkurransene, vil da 

bli vurdert på nytt, se sak 10.1 fra forrige årsmøte nedenfor: 

(Sak 10.1 Strukturendring av DM i distriktet. 

      Mål: Mer festivalpreg med vekt på faglig innhold, samspill og tilrettelegge for 

yngre utøvere, i tillegg til konkurransene. 

Tiltak: 

1.    Danserelaterte konkurranseklasser, det vi si gammeldans, jazz, og annen 

dansbar musikk avvikles fredag kveld. 

2.    Det videre konkurranseprogram går av stabelen lørdag formiddag. 

3.    Det gjennomføres korte faglige seminarer (yngre og eldre trekkspillere og 

kompere - eventuelt med oppfølging på neste DM) lørdag ettermiddag. 

4.    Festlighetene lørdag kveld åpner for konsert- og samspillopptredener fra 

arrangementsdistriktets sang- og musikkliv, spesielt 

kulturskoler/musikkskoler. Med adresse til de yngre deltakerne, iscenesettes 

pop og rock sammen med trekkspill/durspill og komp.) 
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Narvik Trekkspillklubb 50 år i 2011 

Under DM i Narvik ble jubilanten overrakt 50-årsgave av kretsens leder. Klubbens leder 

mottok ”Skarven” laget av Smeden i Sund. Jubileet og gaveoverrekkelse ble behørig 

omtalt i Trekkspillnytt.  

Hjemmesidene 

Kretssekretæren har gjort en formidabel innsats med hensyn til kretsens hjemmesider. 

Alt arbeid måtte utføres på nytt fra grunnen av. Dette fordi Microsoft endret 

gratisversjonen til et rådyrt alternativ. Derfor en ny og rimelig leverandør. 

Økonomi 

Kretsens økonomi er balansert. Grasrotandelen har gitt oss ekstrainntekter. Vi håper 

flere vil melde seg som Grasrotgivere og at de som i dag støtter oss fortsetter videre. 

Landsmøtet på Kiel-ferga 

Samlinga på Kiel-ferga i september - som også var markeringa av NTLs 40-årsjubileum - 

var en eneste stor trekkspillfest. Se bilder HER. 

Utfordringer 

Leder ser at nye og kanskje yngre krefter må inn i ledelsen ved neste korsvei. Arbeidet 

med rekruttering og kontakten med klubbene må intensiveres. Nye måter å holde på 

yngre trekkspillere må eksponeres. Her trengs fortsatt gode idéer og tiltak å realisere 

motivasjonstiltakene på. 

Sven Asbjørn Korneliussen                                 

      - kretsleder - 

    

https://picasaweb.google.com/111564611594932605645/TrekkspillcruisetBleEnStorSuksess

