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Styret 
 
2011 har vært nok et positivt år for klubben. Klubben ble selvstendig idrettslag og 
medlemstallet økte fra 336 i 2010 til 365 ved utgangen av 2011. Aktiviteter og 
inntekter står i forhold til hverandre og klubben driver med en sunn økonomi. 
  
Styret har i 2011 bestått av: 
 
• Inge Harald Olsen, leder 
• Marianne Larsen, kasserer 
• Erlend Helmersen, sekretær (gikk ut av styret, erstattet av Sigve Olsen) 
• Raymond Bakken, medlem 
• Torill Johansen, medlem 
• Gjermund Vian, medlem 
• Jannicke Børve Nysæther, Vara 
 

 
Styret i Leknes Skiklubb 2011 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året. Styret ønsker å rette en spesiell takk til 
alle som har bidratt til vår virksomhet i 2011. 
 

Lofoten Sparebank Løpskarusell 
 
I 2010 hadde vi ca 20 løp/treninger, men denne aktiviteten måtte vi i 2011 dessverre 
legge på is da vi ikke hadde folk nok til å ta seg av organiseringen. Vi vil fortløpende 
vurdere å ta dette opp igjen ut i fra personellsituasjonen.  
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Skiløyper 
 
Skiåret 2011 startet med veldig flotte skiforhold. Masse snø, flotte løyper helt til 
Gammen og masse folk på ski. 
   
Etter en mildværsperiode i slutten av januar var vi i gang med Leknessprinten  / 
Telenorkarusellen midt i februar. 
 
Skiklubben var godt fornøyd med vinteren. Vi hadde mange fine vinterdager og 
hadde ca 55 turer til Gammen med ”Løypeexpressen”. Toalt ble det kjørt 112 timer 
med tråkkemaskinen. 
 

Leknessprinten 
 
Vi arrangerte tre løp denne seongen og hadde på det meste 248 deltagere på 
startstreken. Unger i alle aldre deltar på Leknessprinten og det er artig for oss som 
arrangør å se at klassen som går på tid blir større og større for hvert år. Også mange 
voksne var med i denne klassen denne sesongen. 
 

 
 
Ca 200 unge skiløpere mottok sine velfortjente pokaler under premieutdelingen som 
ble avholdt 12. april i Lofothallen. 
 

Gammen rundt 
 
Turløpet Gammen rundt var planlagt gjennomført lørdag 2. april, men pga dårlig 
melding ble det fremskyndet til fredag 1. Dette viste seg å være veldig lurt fordi 
snøen var regnet vekk på lørdagen. Sånn er det å være langrennsarrangør i Lofoten, 
endringer kan skje i siste liten som følge av været. 
Totalt 57 deltok på Gammen rundt i 2011. 
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Anleggsutvikling 
 
Også i 2011 har det vært betydelig aktivitet for å utvikle løypenettet i Bymarka. 
 
Buveien til Fygle ble gruset og ferdiggjort i mai og dermed var Fygle koblet til 
løypenettet i Bymarka. 
 
Stolper ble montert i løpet av august av Thore Magnussen og sønner og det 
elektriskse anlegget kom på plass i september. Alle lyspunktene hadde da fått sine 
sponsorer og navneskilt ble montert på stolpene i oktober. 
 
Lysløypa ble tent 1. oktober og vi har registrert at den har blitt meget flittig brukt, 
også i den snøfrie tiden. 
 
Vi har i år fått bygget en jordvoll over Fygleåsen for om mulig få mer snø til å legge 
seg på veien. 
 
Vi har fått rustet opp de sist 800 meterne av lysløypa. Her er stikkrenner kommet på 
plass og veien er gruset og planert. Veien holder seg nå tørr og fin selv i 
regnperiodene på høsten. 
 
I løypa videre opp mot Gammen har vi også kjørt ut mange paller og platter som er 
blitt plassert på utsatte punkter i løypa. 
 

Tråkkemaskinen 
 

Tråkkemaskin vår har fungert 
greit denne vinteren.  Vi hadde 
en større service høsten 2010 
hvor mange deler ble skiftet ut, 
men vi fikk likevel en 2-ukers 
driftsstopp i februar som følge av 
at den ene fresmotoren måtte 
skiftes, prislappen ble på 35.000 
kr.  
 
Siste service ble tatt i desember. 
 
Tråkkemaskinen var i sving 112 
timer denne sesongen. 
 
 

Etter flere dyre reparasjoner besluttet styret å starte aksjonen NY TRÅKKEMASKIN 
2015.  Vi har ved årets slutt 247 000 kr på kontoen for anskaffelse av ny maskin i 
2015. Her har næringslivet virkelig vist velvillighet og bidratt, flere med større beløp.  
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Klubbhus/garasje 
 
I oktober bygget vi egen garasje på dugnad. Vi har nå fått samlet alt utstyret i eget 
bygg. Dette gjør at Tråkkemaskin kan stå i hus hele året og at vi har en base for 
aktiviteter i løypenettet. 
 

 
 

 
Selvstendig idrettsklubb 
 
I juni gikk skiklubben ut av LOIF ble registrert som egen klubb i Idrettsforbundet. 
Dette ble gjort for å spisse vår aktivitet, bli mer synlig og for å jobbe mer effektivt i 
forhold til klubbens ambisjoner.  
 

 
Ny Profil 
 
I kjølevannet av et skiklubben ble selvstendig organisasjon ble det satt i gang et 
arbeid med å lage et nytt visuelt uttrykk som klubben kan indentifisere seg med. 
 
Gjennom samarbeid med designer og kunstner Nina Beyer har klubben fått en ny 
logo og profil som vi er stolte av og som gjenspeiler den seriøsitet og den 
profesjonaliteten som Leknes Skiklubb legger ned i sitt arbeid for å legge til rette for 
aktivitet i vårt nærområde. 
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Symbolikken i logoen er skispor som 
krysser hverandre og fargene kan 
variere i lys grønn, blå og svart/hvitt, alt 
etter bruksområde. Grønnfargen er 
hovedfargen på våre nettsider hvor den 
brukes i logo og overskrifter. 
Grønnfargen går også igjen i skidressen 
hvor vi har valgt hvit logo på svart bunn. 
Blå logo vil kunne brukes der det er 
naturlig å få frem en god kontrast. 

 
Profilfarger og logo vil også bli brukt på de nye klubbdraktene fra Swix som er bestilt.  
 

 
 
Vi ønsker å nå ut til flest mulig potensielle bruker av marka rundt Leknes og vi har 
derfor lagt mye arbeid ned i å vitalisere vår hjemme side www.leknesski.no. Vi vil 
takke Lofotnett for den hjelp til tilrettelegging som vi har fått. 
 
Vi har også tatt facebook aktivt i bruk for å kommunisere på en arena som mange 
bruker aktivt til daglig. På www.facebook.com/leknesski kan alle på en enkel måte 
kommunisere med klubben. 

http://www.leknesski.no/�
http://www.facebook.com/leknesski�
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Sponsorer 
 
Vi har mange som bidrar økonomisk slik at det er mulig for klubben å gjennomføre 
anleggsutbygginger, vedlikehold og aktiviteter. 
 
I 2011 ble de siste lysstolpene på i armen til Fygle satt opp ved hjelp av private 
bidrag og giverne har fått sine navn på stolpene. 
 
Vi ser også at det er enkeltpersoner som uoppfordret sette inn pengebeløp på vår 
konto. 

 
For å realisere større prosjekter er vi helt 
avhengig av bidrag fra det lokale næringslivet 
og flere bedrifter har gått inn med langsiktige 
avtaler om bidrag til prosjektet Ny 
Tråkkemaskin 2015.  
 
Vi har satt opp en egen sponsortavle på 
stadion og i tillegg profilert sponsorene tydelig 
på våre nettsider. 
 
Styret i Leknes Skiklubb vil rette en stor takk 
til alle som har støttet oss økonomisk i 2011, 
uten dere så kunne vi ikke gjennomført 
prosjektene som er beskrevet i denne 
årsmeldingen. 

 
 

Klubbens bidrag til trivsel og folkehelse 
 
Gjennom de løypeanlegg som er etablert har vi sett en enorm tilstrømning til marka, 
både på vinter- og sommerstid. Løypene benyttes av unge som eldre og gjennom at 
vi har hatt lys i anlegget store deler av svart-høsten så er vi trygge på at vi har 
aktivisert mange som ellers ikke hadde sett det likt å komme seg ut på tur. 
 
Klubben har arrangert skirenn hvor hundrevis av unger og en del voksne har deltatt 
med stor iver. Videre målsetting er å etablere et miljø for organisert trim og trening 
hvor det både skal være mulig å utvikle seg som skiløper med tanke på deltakelse i 
konkurranse og å benytte ski til generell trim. 
 
Det vil fortsatt være fokus på å videreutvikle skianlegget rundt Leknes, men vi vil 
også fokusere på organisasjonsutvikling med tanke på å lære opp klubbens ledere 
innen klubbdrift, aktivitetsledelse og langrennstrening. 
 
Vi anser oss som en av de viktigste aktørene for positivt bidrag til folkehelsen og 
innbyggernes trivsel i Vestvågøy kommune. 
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