
 
 

SKIENSFJORDENS TREKKSPILLKLUBB 
 

ÅRSBERETNING 2007 
 
 
 
Medlemmer 
Skiensfjordens Trekkspillklubb hadde pr. høsten 2007 14 aktive medlemmer, inkluder 3 
elever fra Kulturskolen, og 32 passive medlemmer.  
 
 
Samarbeid med Skien Kulturskole 
Etter en del år hvor trekkspillklubben har strevet med rekruttering har vi fått en avtale med 
Skien Kulturskole. Skiensfjordens Trekkspillklubb er nå blitt en samspillgruppe under 
kulturskolen. Vi har dermed fått flere nye unge medlemmer fra kulturskolen. Klubbens 
medlemmer betaler kontingent til kulturskolen, som på sin side betaler lønn til dirigenten. 
 
 
Møter 
Det ble avholdt styremøte 07.sept. hvor det bl.a. ble lagt en årsplan og emner som repertoar, 
øvingsdag, øvingslokaler, budsjett/regnskap, resultater fra Bakkestranda og jubileumsåret 
2008 ble diskutert. Sammendrag fra dette finnes i eget referat. 
 
 
Øvelser 
Øvelsene holdes i Skien Kulturskoles lokaler i Ibsenhuset hver tirsdag fra kl. 19-21.30. 
 
 
Trekkspillseminar 
Klubben deltok på NTL Telemark krets sitt trekkspillseminar på Nordsjø Hotell i januar 
måned. Jørn Arve Rønningen var en av tre instruktører. Seminaret er med på å løfte det 
musikalske nivået i klubben, samt sørger for en god sosial tone. 
 
 
Hyttetur til Gaustadblikk 
Barbro hadde fått låne firmahytta til Skagerak 16-18 februar og inviterte voksne medlemmer 
med følge på hyttetur. Det ble en trivelig helg med nydelig natur, god mat og drikke, 
trekkspillmusikk og, for enkelte, fine gåturer i fjellet. 
 
 
Vårkonsert med Hydroorkesteret 
26. april hadde Trekkspillklubben konsert i Folkets hus sammen med Hydroorkesteret. 
Programmet var variert og det kom en del tilhørere. 
 
 
 
 



DM 2007 
Distriktsmesterskapet ble arrangert på Bakkenteigen utenfor Tønsberg 10. mars 2007. 
Klubben fikk 1. plass i Gammeldans Orkester II. 
 
 
NM 2007 
Under Norgesmesterskapet i Bø i slutten av juni stilte Klubben i 2. divisjon i Gammeldans 
Orkester og kom på en 2. plass med 99 poeng (av maksimalt 150). 
 
 
Sankthansaften på Bakkestranda 
I år ble det dessverre dårlig vær under dette årlige arrangementet i regi av trekkspillklubben 
og Telefylkets musikkorps. Det kom derfor ikke så mange menneskerikke som man skulle 
ønsket. 
 
 
Konsert i Solum kirkestue 
Klubben spilte på Solum Bondekvinnelags møte 14. oktober.  
 
 
Juleavslutning 
17. desember hadde trekkspillklubben juleavslutning etter øvelsen. Store og små gikk ned på 
Bryggeriet for å spise pizza. Passive medlemmer var også invitert, men få av disse møtte opp. 
 
 

Porsgrunn 02.03.08 
Hanne Augestad Smith, sekr 


