
DM på trekkspill 2020  
for distriktene Nordland Nord/ Troms og Finnmark. 
 
Harstad Trekkspillklubb ønsker alle hjertelig velkommen til DM på trekkspill 2020. 
 

Tid: 17.-19.april. 
Sted: Scandic Harstad. 
 
På NTLs landsmøte i 2014 ble det vedtatt at distriktene Nordland Nord, Troms og Finnmark skulle slås sammen til ett ”mesterskapsdistrikt”. Dette 
betyr at deltakerne ikke bedømmes kretsvis, men konkurrerer uavhengig av kretsgrensene.  
Landsmøtet besluttet også at DM-deltakelse ikke er en betingelse for deltakelse i NM. (Derfor er det fastsatt ny frist for gjennomføring av DM eller 
tilsvarende arrangement til 6. mai.) 

 

Etter ønske i år er også Bodø Trekkspillklubb, samt nærliggende grupper/klubber og enkelttuttøvere 
fra Saltenområdet og nordover, hjertelig velkommen til å delta sammen med oss! 
 

Program: 
Fredag 17.april kl. 20.00: "Buskspill"/sosialt (Nordic Hall) 
Lørdag 18. april kl. 10.00:   Konkurranse samtlige klasser  (Nordic Hall)                                       
                            kl. 19.00: Festmiddag med premieutdeling (Restauranten) 
                            kl. 21.00:     Offentlig fest med musikk av deltakere etc. (Nordic Hall) 

 
Deltakeravgift: kr. 350,- for medlemmer av NTL, for ikke medlemmer kr. 400,-.  
Deltakeravgift, samt oppgjør for festmiddag, gjøres ved ankomst i sekretariatet (ved 
Grandsalen). 
 
Hotellpriser: Dobbeltrom: kr. 1.050,- 
                          Enkeltrom  :  kr. 950,- 
                        
Bestilling av hotellrom gjøres på: harstad@scandichotels.com eller på telefon til resepsjonen, 
77003050.  
Oppgi bookingkode "47226565", så vil dere få rom tildelt fra kvoten til avtalt pris. 
Bestilling av rom bør skje før 20.mars. 
 
Påmeldingsskjema vedlegges. Ved behov kan dette kopieres (begge sider). 
NB! Legg merke til punkt 4 (vedr. noter) på påmeldingsskjema! 
 
Påmelding MÅ være oss i hende innen 13. mars 2020!  
Påmeldingen sendes til Tone Salberg, Tennvassåsveien 91, 9402 Harstad  
eller på e-mail tonesal@msn.com  
Tlf 47675926 (Ole) eller 99540825 (Tone).  
 
Festmiddag: kr. 425,- /250,- (3-12 år) /barn under 3 år gratis. 
Påmelding til festmiddag legges ved på egen slipp.  Husk navn! 
 
Vi ber om at de ulike klubbene og kretsene viderebringer denne informasjonen til andre aktuelle 
klubber og enkeltutøvere. Følg oss gjerne på facebook, #Harstad Trekkspillklubb 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Rørvik, 
leder Harstad Trekkspillklubb 


