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Årsmelding til årsmøtet i Harstad 28.04.2016 – Nordland Nord krets 

 
 

Kretsstyret i perioden: 
 

Leder  Gunnar Stål Hagen  Melbu trekkspillklubb På valg i 2017  

Sekretær  Odd Martin Davidsen  Melbu trekkspillklubb  På valg i 2017  

Kasserer  Egil Daljord  Øksnes trekkspillklubb  På valg i 2018 

Styremedlem  Bård Arnulf Jenssen Melbu trekkspillklubb  På valg i 2018  

Varamedlem  Per Ole Simonsen Narvik trekkspillkluibb På valg i 2018  

Revisorer  Erik Reinholdtsen  

Asle Sundberg  

 
På valg i 2017  

Valgkomité  Sven A. Korneliussen 

Kay L. Johansen 

Bodil Eide 

Sørvågen 

spellmannslag 

Flakstad trekkspillklubb 

Melbu Trekkspillklubb 

Komitéen 

velger selv 

leder 

 

Styremøter 
 

Kretsstyret har holdt 3 styremøter i perioden fra forrige årsmøte. 

 

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 Tromsø og Melbu Trekkspillklubbs 

trekkspillgalla i september 2015.  
 

DM  

 

DM 2016 ble avviklet i Tromsø i regi av D12 og Tromsø Trekkspillklubb. Nyordningen med 

konkurranse allerede fredag kveld ble også gjennomført i Tromsø. Årets DM i Harstad 
arrangeres etter gammel mal med alle konkurranser på lørdag.  

 

Årsmøtet 2016 

 
Årsmøtet som ble avholdt i Tromsø under DM, fikk en skuffende lav deltakelse, nærmest 

et litt utvidet styremøte. I tillegg deltok representanter for Troms og Finnmark for å 

diskutere en eventuell administrativ sammenslåing av kretsene. Konklusjonen ble at tiden 

ikke var moden for sammenslåing og at kretsene fortsetter som før og med felles 
bedømming under DM. 

 

Økonomi 

Kretsens økonomi er balansert. Grasrotandelen har gitt oss kjærkomne ekstrainntekter. Vi 
skulle gjerne hatt flere Grasrotgivere, men andre organisasjoner/foreninger har vært ute 

før oss og sikret seg deltakere.  

 

Landsmøtet i NTL 2016 

 
Ingen i kretsstyret hadde anledning til å delta på landsmøtet. Arnt Mathisen, Melbu 

Trekkspillklubb, stilte som delegat for vår krets også denne gangen. 
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Veien videre 

 
Mange klubber er heldigvis meget synlige i sine lokalmiljøer, 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 har eskalert de siste årene. I dag har kretsen 8 

betalende klubber og kun 40 betalende medlemmer i tillegg. I samtaler med trekkspillere 
får vi inntrykk av at DM ikke tiltaler dem lenger, og at alderen begynner å tynge.  
 

Felles DM arrangementer med Troms og Finnmark kretser oppfattes som vellykket blant 

dem som fortsatt liker å delta på DM. Det triste er at ingen av klubbene i Lofoten og 
Vesterålen så seg i stand til å arrangere DM i 2017. Etter planen sto Sortland for tur, men 

de ga tidlig beskjed om at de trekker seg fra DM for godt, både som deltakere og som 

arrangørsted. 

 

Det bestående kretsstyret har jobbet hårdt for å skaffe arrangør av DM annet sted i Lofoten 
og Vesterålen, uten hell. Kretsens leder har derfor jobbet mot Troms og Roger Hansen for 

å finne en løsning. Resultatet ble at DM arrangeres i Harstad. Det antydes at Finnsnes kan 

bli arrangørsted ved en senere anledning. 

 
Klubbene antyder at det er mer interessant å delta på sammenkomster som for eksempel 

Trekkspillgalla på Melbu og Nord Norsk Trekkspilltreff på Polleidet.  

 

 
 

Gunnar Stål Hagen      Odd Martin Davidsen 

Kretsleder       Kretssekretær 

 


