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Årsmelding til årsmøtet i Narvik 11.04.2015 – Nordland Nord krets 
 

Kretsstyret i perioden: 

 

Leder  Sven Asbjørn Korneliussen  Sørvågen Spellmannlag På valg i 2015  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2015  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2016 

Styremedlem  Gunnar Hagen Melbu trekkspillklubb  På valg i 2016  

Varamedlem  Bård Arnulf Jenssen  Melbu trekkspillkluibb På valg i 2016  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 På valg i 2015  

Valgkomité  Per Ole Simonsen 

Asle Holand 

Ingvald Jenssen 

Narvik trekkspillklubb  

Melbu trekkspillklubb  

Vesterålen trekkspillork. 

– leder  

 

Styremøter 

 

Kretsstyret har holdt 2 styremøter i 2014. 

 

Aktiviteten i klubbene 

 

Klubbene i kretsen driver for seg selv på hver sin kant og på forskjellige måter. Det har 

ikke vært mange felles arrangementer utenom DM i Harstad og Melbu Trekkspillklubbs 

jubileumsfeiring i september.  

 

DM  

 

DM 2014 ble avviklet i Harstad i regi av D12. Nyordningen med konkurranse allerede 

fredag kveld ble også gjennomført i Harstad. Ordningen frigir tid på lørdag til andre 

aktiviteter, noe som bør gjennomtenkes og gjennomføres i fremtidige DM.  

 

Årsmøtet 2014 

 

Årsmøtet som ble avviklet under DM, fikk en skuffende lav deltakelse, nærmest et litt 

utvidet styremøte, med kun en klubb representert utenom kretsstyret. Kretsstyret 

beklager denne utviklingen. Årsmøtet er anledningen for å møtes og diskutere fremtiden, 

komme med nye ideer og på andre måter få opp entusiasmen for trekkspillmusikken. 

 

Økonomi 

Kretsens økonomi er balansert. Grasrotandelen har gitt oss kjærkomne ekstrainntekter. 

Vi håper flere vil melde seg som grasrotgivere og at de som i dag støtter oss fortsetter 

videre. 

 

Landsmøtet i NTL 2014 

 

Her  ble det nyvalg på flere i styret; Odd Arne Halaas, Møre og romsdal krets ble ny leder 

og Kai Roger Magnetun, Sør-Trøndelag nestleder. Den nye dynamiske lederen har 

allerede markert seg på flere fronter, se NTLs hjemmesider. Viktige saker på landsmøtet 

var bl a spørsmålet om tilsetting av generelsekretær, debatt om framtidas NTL og 

medlemssituasjonen, (se NTLs nettsider Trekkspillforbundet.no). 
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Klubbhistorie og jubiléer 

 

Den 20. september ble det gjennomført en svært vellykket jubiléumsfeiring av Melbu  

Trekkspillklubb sitt 10-årsjubliéum (2013) med trekkspillgalla. Det ble også gjort stas på 

Sørvågen spellmannslag, som var 35 år i 2013. Kretsstyret har innført en skarv i smijern 

fra kunstsmia i Sund i Lofoten som gaver ved slike anledninger. 

 

Melbu Trekksøpillklubb fortjener honnør for et flott arrangement, med gjester fra Bodø, 

Harstad, Vesterålen og Lofoten. 

 

Veien videre 

 

Mange klubber er heldigvis meget synlige i sine lokalmiljø, mens deltakelsen på DM har 

dabbet av. Vi opplever også at flere melder seg ut av NTL, både klubber og individuelle 

medlemmer. Dette er en trend som bør snus. 

 

Samarrangementet av DM med Troms og Finnmark kretser oppfattes som vellykket og er 

i 2015 samkjørt for andre året permanent, nå også med felles bedømmelse.  

 

Idéene om bedre samarbeid med kulturskolene under DM-arrangementene, har ikke latt 

seg realisere som fast ordning. Dette, sammen med eventuelle faglige input under 

arrangementene, skulle være en av gevinsterne med avvikling av de dansbare klassene 

fredag kveld. Her ligger viktige utfordringer i forhold til rekruttering og sosial ramme for 

de yngste utøverne. 

 

Når undertegnede leder går av etter 8 år, er det med håp om at de nye krefter fører 

trekkspillet videre til nye høyder i kretsen. 

 

 

 

 

Sven Asbjørn Korneliussen     Odd Martin Davidsen 

Kretsleder       Kretssekretær 

 


