
FREDRIKSTAD TREKKSPILLKLUBB 
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2011    
 

 
Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: 

 
Leder:   Paul-Arne Sørfjord 
Nestleder:  Ulf R. Nilsen 
Kasserer:  Marit Bjelvin 
Sekretær:  Anne-Mari Nøkleby 
Styremedlem:  Solveig Andreassen 
Varamedlem:       Ingrid Kolberg Wik 
 
Andre tillitsverv: 
 
Noteutvalg:  Leder:  Paul-Arne Sørfjord 
   Medlemmer: Inger Hagberg og musikalsk leder (dirigent). 
   Varamann: Rolf Nilsen  
   Arkivar: Kari-Anne Martinsen 
 
Festkomite og Arr.komite: 
   

            Solveig Andreassen 
Inger Hagberg  

                           Kirsten S. Eriksen 
       Karin Dahl Johansen  
   Anne-Liv Forsetlund  

 
 
Revisorer: Karin Dahl Johansen  
       Kari-Lisbeth Hovland  
 

Valgkomite:  
Berit Sørfjord  

       Randi Nordtug 
Jan-Ivar Aasen 

 
Dirigent: Kjell Arne Sterkerud. 
 
Årsmøtet ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus den 9. februar hvor 31 
medlemmer deltok. 
 
Året 2011 har vært et år med høy aktivitet for klubben. Det ble avholdt 21 
øvelser i perioden 11. januar til 14. juni 2011.  Vårsemesteret ble avsluttet 18. 
juni med Trekkspillets dag.  Høstsemesteret startet opp igjen 16. august og det 
ble avholdt 18 øvelser dette semesteret som ble avsluttet med trekkspillkafé 13. 
desember.  Totalt har det vært 39 øvelser i 2011.  
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I tillegg har klubben arrangert i alt 4 hyggeaftener på Røde Kors-huset på 
Gressvik med ulike tema.  Alle kvelder har vært godt besøkt, og klubben sier seg 
godt fornøyd med arrangementene. På alle hyggeaftener har det vært et flott 
kaffe- og kakebord og allsang for publikum. 
Tirsdag 15. februar var temaet ”Populærmusikk fra 1950-tallet”.  
Trekkspillklubben underholdt med mye god dansemusikk.  I tillegg hadde vi 
besøk av Eddie Sjøborg som holdt kåseriet ”Er det lov å le i Norge?”.   
12. april var temaet ”En kveld i ¾ takt”.  Klubbens orkester, husorkesteret og 
begge elevgruppene spilte valser og annen kjent musikk. 
27. september var tema for kvelden ”Revyviser”.  Teksten til mange av visene 
var skrevet av Fredrikstad-mannen Arne Svendsen.  Trekkspillklubben 
underholdt. 
15. november ble en kveld med ”Lett og blandet” innhold.  Trekkspillklubben 
underholdt og i tillegg hadde vi besøk av vokaloktetten Korluren som underholdt 
med musikk fra både inn- og utland. 
 
Klubben arrangerte lørdag 5. mars dansefest på Lisleby Samfunnshus hvor Unex 
spilte til dans.  Det har dessverre vært svært dårlig oppslutning om klubbens 
fester de siste årene, og styret besluttet derfor at den tradisjonelle desemberfesten 
skulle slås sammen med klubbens julebord.  Dette ble et vellykket arrangement 
på Lisleby Samfunnshus lørdag 10. desember hvor det deltok om lag 90 
danseglade.  ”Partners” spilte til dans. 
 
Klubben og dens ulike grupper har for øvrig spilt på flere arrangementer i 
distriktet gjennom året.  Eldresentre og aldershjem har satt stor pris på musikalsk 
besøk av de ulike gruppene.   
 
Helgen 17. – 19. juni fikk vi besøk av vår vennskapsklubb Amager 
Harmonikaklub fra København.  Det ble holdt en sommerfest for våre venner på 
Gressvik Røde Kors-hus fredag 17. juni og lørdag 18. juni arrangerte klubben 
trekkspillets dag på Fisketorget i Fredrikstad.  I tillegg til klubbens eget orkester 
deltok også Con Zelo og flere av Amager Harmonikaklubs grupper.  Vi ble i år 
tilgodesett med godt sommervær og semesteret ble avsluttet med en tur på Oskar 
etter avviklingen av arrangementet. 
Klubbens orkester har deltatt ved Selbak Blandede Kors 135 års jubileum på 
Torp søndag 30. oktober.  Her hadde klubben egen avdeling, men deltok også i 
samklang med koret. 
 
Høstsemesteret ble avsluttet med trekkspillkafé tirsdag 13. desember.  Dette er 
en nyskapning for trekkspillklubben og er basert på publikums deltagelse.  Noter 
og læring av julesanger var temaet denne gang, og vi hadde også besøk av Paul 
Bjerke som hadde skrevet en av melodiene – ”Jul i Østfold”. 
 
Rekruttering av nye trekkspillere har fortsatt hatt stort fokus i 2011. De to kurs-
gruppene som startet høsten 2010 - note- og gehørgruppe - fortsatte også 
vårsemesteret 2011. Kursleder har fortsatt vært Marit Bjelvin og kursene har 
foregått på Røde-Kors huset på Gressvik på tirsdager samtidig som klubben har 
hatt øvelser.  F.o.m. høstsemesteret har kursvirksomheten opphørt, men 
gruppene består nå fortsatt som selvstendige grupper i klubben med Marit 
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Bjelvin som leder.  Med Con Zelo som har bestått i en årrekke har klubben nå tre 
selvstendige grupper i tillegg til klubbens orkester.  Styret anser at man har 
lykkes godt med rekrutteringsarbeidet som har vært gjort de siste år. 
Klubben forsøkte også å starte kursvirksomhet for barn våren 2011, men dette 
ble ikke gjennomført da det var manglende interesse. 
 
Dugnadsånden har vært stor også i 2011. Takket være fin innsats har klubben fått 
kjærkomne inntekter ved kaffe, pølse og vaffelsalg ved Politiets 
hittegodsauksjon hos Falck den 7. april og 5. mai. 
 
Styret har hatt 11 styremøter i 2011.  Pausen på hver øvelse har også i år fungert 
som medlemsmøte hvor lederen har tatt opp aktuelle saker som angår klubben og 
dens aktiviteter. 
 
Klubben har fortsatt hatt en positiv utvikling i antall medlemmer i 2011. Pr. 
31.12.2011 har klubben registrert 33 aktive medlemmer mot 29 i 2010, og vi har 
også 130 støttemedlemmer sammenlignet med 127 i 2010.  I tillegg har klubben 
7 rekrutter som er medlemmer.  Fremmøteiveren har også dette året vært bra 
blant de aktive.  
  
Klubben har i år fått inntekter fra grasrotandelen som beløper seg til 32.895 
kroner, hvilket styret ser seg meget godt fornøyd med selv om dette er en 
nedgang i forhold til foregående år.  Dette antas å måtte sees i sammenheng med 
at Norsk Tippings omsetning også har sunket det siste året. 
 
Styret har i 2011 fortsatt å bruke styreweb-programmet som fungerer meget fint. 
Her er alle opplysninger om aktive, rekrutter og passive medlemmer lagt inn. 
Klubbens regnskap blir også ført i dette programmet. Styrets oppfatning er at 
programmet gir klubben en ryddig og effektiv oversikt over alle aktiviteter og 
dokumenter. 
 
Klubbens hjemmeside har vært opprettholdt selv om initiativtageren Nils Kåre 
Nesvold har flyttet fra klubben og distriktet. Styret anser at dette er en 
informasjonskanal som er kommet for å bli. 
 
Klubbens dirigent har også i 2011 vært Kjell Sterkerud.  I tillegg til å lede 
orkesteret gjennom øvelser og spilleoppdrag arrangerer han også alt orkesteret 
spiller.   
 
Styret ser seg fornøyd med driften og utviklingen av klubben gjennom året 2011, 
og har lagt stor vekt på at alle aktiviteter skal være knyttet til vedtektenes § 1 – 
”å arbeide for et høyere musikalsk nivå” innen trekkspill og trekkspillmusikk. 
 
 
Fredrikstad den 31.12.2011 
 
 
Anne-Mari Nøkleby 
          (sekr.) 

 


