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Tidspunkt  

 

Sted  

3. februar 2013 kl. 17:00 

 

Sortland ungdomsskole, Sortland 

 

Deltatt  Egil Daljord - kasserer  

Odd Martin Davidsen - sekretær 

Sven Asbjørn Korneliussen - leder 

Gunnar Hagen - styremedlem 

 

Saker  Sak 1 - 4 /2013  

Oppfølging    

Ikke deltatt Børge Lie (styremedlem)  Gyldig forfall 

 

Sak 1/2013 – Sørvågen Spellmannslag 35 år 

Sven Asbjørn Korneliussen refererte fra feiringen og takker for støtte til annonse.  

Det ser ut som det blir aktivitet med øving hver 14. dag. Sammensetningen vil 

bestå av trekkspill og flere strykeinstrumenter. I konkurransereglene heter det at 

trekkspillet skal ha en fremtredende rolle. Dette ønsker vi presisert da det kan 

hindre rekruttering til trekkspillmiljøet. 

 

Sak 2/2013 – Situasjonen i kretsen 

Lofoten Trekkspillorkester har meldt seg ut av NTL. De har liten aktivitet 

orkesteret og de har heller ikke økonomi for å delta. Kretsleder tar kontakt med 

foreldre i tidligere Lofoten Trekkspillorkeseter for å sjekke situasjonen. Andøy 

Trekkspillklubb har lenge antydet utmeldelse av NTL. Øksnes er aktive og 

samarbeider med kor og holder musikkafé. Ellers drives klubbene som tidligere. 

 

Sak 3/2013 – Trekkspillet i dagens musikkliv 

 

Egil Daljord foreslår å starte en toradergruppe med medlemmer fra flere klubber, 

gjerne med medlemmer over kretsgrensene. Egil ser gjerne at også strykere blir 

med i gruppen. 

Vedtak: Egil Daljord gis fullmakt til å sondere mulighetene og eventuelt sette 

dette ut i livet. Egil forsøker å få i stand en samling under DM på Sortland 13/4 

2013. Kretsen dekker reiseutgifter for eventuell instruktør. 

 

Egil Daljord kommer med betraktninger omkring trekkspillets plass i fremtidens 

musikkliv: 

Sitat: 

”Jeg har noen små kommentarer til referatet fra NTL sentralt.  

Det går igjen på rekruttering. I hvilken grad tror man at man kan lykkes med å få 

flere utøvere på trekkspill ut fra de rekrutteringsplanene NTL har?    

 

Er vi ikke villig til å drøfte andre løsninger, er jeg redd vi er siste generasjon som 

kan kalles utøvere på instrumentet. Jeg mener at vi må… 

 

 bruke trekkspill som en integrert del av et orkester.  

 vise det i bruk på landsdekkende medium.  

 være aktiv med arrangementer 

på samfunnshus, forretningssentra, ferger, hurtigruta og plasser der 

folk samles.  

 arrangere små uformelle arrangementer hvor folk trives, eks. 

Lofottreffet, Polleidet, Tjeldsundtreffet, samt flere slike samlinger i våre 

naboland,  

 Muligens å arrangere en tur til Svalbard 
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 ”Bruker vi tid, krefter og penger på en slik satsing, tror jeg vi lykkes langt bedre 

med rekruttering.” Sitat slutt 

 

Vedtak: Styret diskuterte dette og vil ta dette opp som egen sak på årsmøtet. 

 

 

Sak 4/2013 – Facebook 

Vi har også en gruppe på Facebook, og vi kan gjerne i ettertid videreføre 

diskusjonen for et større publikum der!  

Møtet hevet kl 18:00 

Odd Martin Davidsen - referent 


