
Ekne Bluesclub er oppløst. 
 

Ekne Bluesclub hadde sitt stiftelsesmøte 23. mai 1996. Klubbens formålsparagraf var å: Øke den 
generelle interessen for bluesmusikk og beslektede musikkformer, på Ekne og i tilliggende bygder. 

Aktiviteten i klubben var størst i de første årene etter oppstarten. Det ble arrangert flere såkalte 
«Blues-cafe» på Haugen forsamlingshus, der det ble tilbudt blå toner fra musikkanlegget. Disse 
kveldene inneholdt også aktiviteter så som dart, biljard, kiosk, platesalg/-bytte, loddsalg m.m. Og ikke 
minst, trivelig samvær! Klubbens medlemstall økte raskt, og mellom 30 og 40 stk. skrev seg som 
medlem i klubben. 

Klubben har ved to anledninger arrangert livekonserter på Haugen. Første gang fikk vi besøk av Jan 
Erik «Big» Moe fra Steinkjer. Senere var det duoen «Roots Express» fra Levanger som avla Haugen et 
besøk. 

I flere år mot slutten av 1990-tallet arrangerte klubben felles transport for medlemmer og andre til 
Hell Bluesfestival. Dette var et populært tiltak, og et av årene var det ikke mindre enn 30-40 
festivalklare Eknesbygg og andre som deltok på turen. 

Det bør også nevnes at klubben fikk utarbeidet og trykket opp Ekne Bluesclub’s offisielle T-skjorte. 
Dette ble et populært produkt som mange skaffet seg, og det fortelles at EBC-skjorta har blitt 
observert på musikkfestivaler og konserter fra Østersund til New Orleans…! 

Dessverre opplevde klubben et vedvarende problem. Eknesbyggen kjente ikke sin besøkelsestid, og 
mange av klubbens arrangementer slet med lavt besøkstall. Dette førte til en anstrengt økonomi som 
i sin tur gjorde sitt til at klubben ikke hadde økonomiske muskler til å realisere de mangslungne 
planer som sto på ønskelista. Dette slet også på de mest «arrangements-ivrige», og motivasjonen og 
«gutsen» til å realisere nye prosjekter forsvant smått om senn. Klubbens siste offisielle arrangement 
ble derfor konserten med «Roots Express» som fant sted 14. desember 2001. 

I 2013 ble det tent lite håp om revitalisering av klubben, da klubben ble kontaktet av Ekne 
Småbåthavn for samtaler om et eventuelt samarbeid om «Sjørock-festivalen». Ekne Bluesclub stilte 
seg positiv til initiativet og la frem en proposisjon til et slikt samarbeid. Dette samarbeidet ble det 
derimot ikke noe av, da Ekne Småbåthavn valgte å gå videre på egen hånd. 

Og så gikk årene…  

Etter mange år uten noen form for aktivitet, og mange diskusjoner mellom medlemmer i klubben og i 
styret ble det innkalt til årsmøte 18. april 2018. På dette årsmøtet ble følgende innstilling fremlagt av 
det sittende styre: «Ekne Bluesclub oppløses. Det sittende styre gis fullmakt til å avhende klubbens 
midler til et veldedig formål som gagner Eknesamfunnet. Det sittende styre velger hvilket formål som 
skal tilgodeses.» Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til denne innstillingen. Dermed var Ekne 
Bluesclub offisielt gått inn i historien. 

Det avtroppende styre valgte å donere det som var igjen av klubbens økonomiske midler (kr 5737,02) 
til Ekne Ungdomslag, med takk for godt samarbeid gjennom årene og med et ønske om lykke til med 
å opprettholde driften av Haugen forsamlingshus. 

På vegne av det avtroppende styre: 
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