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Årsmelding til årsmøtet i Narvik 8. april 2011 – Nordland Nord krets 

 

Styret, revisjon og valgkomité i perioden 2010 - 2011: 

Leder  Sven Asbjørn Korneliussen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2011  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2011  

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 2012  

Valgkomité  Bright Hagen– leder  

Bjørn Helland Pedersen  

Per Ole Simonsen  

Flakstad trekkspillklubb  

Øksnes trekkspillklubb 

Narvik trekkspillklubb  

 

 

Styremøter 

Kretsstyret har avholdt 2 styremøter i 2010 og behandlet 12 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. 

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 initiativ overfor 12 - 15 

trekkspillere i Bø kommune for om mulig å få samlet dem i en klubb. Saken ligger 

foreløpig på is. Kretsleder har besøkt Flakstad og Vågan trekkspillklubber flere ganger. 

Den 21. september 2010 ble Narvik Trekkspillklubb avlagt et besøk, hvor blandt annet 

DM 2011 og klubbens 50-årsjubileum ble diskutert. Vesterålen Trekkspillorkester og 

Melbu Trekkspillklubb er styret godt orientert om. 

Økonomi 

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

fjor, er øremerket rekrutteringstiltak/trekkspillundervisning. Nytt av året er at kretsen 

har registrert eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Dermed er det mulig å 

få inntekter fra Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Dette innebærer at kretsen får 

inntekter på en enkel og lite arbeidskrevende måte. Poenget er at flest mulig melder seg 

som Grasrotgiver. Det koster ingenting å delta og det er enkelt å melde seg på. Foreløpig 

er det skuffende få som har meldt sin interesse. 

  

Rekruttering 

Kretsstyret har diskutert forskjellige tiltak for om mulig å få unge musikere inn i 

trekkspillmiljøet. Et stikkord er samspillgrupper hvor unge talenter på forskjellige 

instrumenter kan komme sammen, og hvor trekkspillet skal være et viktig element i 

sampillet. Problemet er å finne resurspersoner som har tid og overskudd til å undervise 

og drive slike grupper hensiktsmessig. Kretsstyret vil arbeide videre med denne saken. 

  

http://trekkspillere.no/Referater.aspx
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Årets Trekkspillgalla avlyst 

For et par år siden ble det besluttet å starte en tradisjon med Trekkspillgalla hvert år. 

Trekkspillgallaen er et uformelt arrangement hvor trekkspillklubbene og enkeltutøvere 

møtes og underholder seg selv og publikum. Gallaen har vært arrangert på Sortland og 

Melbu med både musikalsk og økonomisk suksess. Arrangementet har vært åpent for 

publikum med kafé, konsert og påfølgende dans. Tilbakemeldingene fra publikum har 

vært entydig positive. Dessverre måtte årets Trekkspillgalla på Myre avlyses. Vi satser på 

at arrangementet blir avholdt høsten 2011. To klubber har allerede meldt sin interesse. 

Internett 

Kretssekretæren forfattet og designet egne hjemmesider for kretsen i fjor. Tanken bak 

var å holde orden på medlemtall, styreverv i klubbene, historikk, informasjonsflyt til alle 

og felles arkiver i klubbene. Rett og slett et enkelt og greit oppslagsverk. Melbu 

Trekkspillklubb og Vesterålen Trekkspillorkester bruker hjemmesidene aktivt og sparer 

seg for masse ekstraarbeid. Kretssekretæren ser gjerne at klubbene og andre 

medlemmer tar kontakt på telefon hvis noe er uklart eller vanskelig. Når arbeidet er gjort 

en gang, er det enkelt å komme med justeringer. 

  

Medlemsverving 

Kretsstyret har vedtatt at det aktivt verves medlemmer 

til NTL og Grasrotandelen under årets DM i Narvik. Det gjøres ved at hver klubb 

utnevner en eller to personer som tar seg av dette. Vær oppmerksom på at den som 

verver 3 nye medlemmer til NTL, selv får gratis medlemskap neste år. Det kan derfor 

være lurt at flere verver. For verving til Grasrotandelen har kretssekretæren 

ferdige vervebrev med strekkode til utdeling. 

  

Jubiléer i 2011 

Kretsstyret har vedtatt at NTLs 40-årsjubileum og Narvik Trekkspillklubbs 50-årsjubileum 

skal markeres under DM i Narvik 2011. 

Odd Martin Davidsen                                              Sven Asbjørn Korneliussen 

     -sekretær-                                                                   -leder- 

http://trekkspillere.no/Documents/Grasrotandelen.pdf

