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Styret 
2013 har vært nok et aktivt år for klubben, aktiviteter og inntekter står i forhold til hver-
andre og klubben driver med en sunn økonomi. 

Styret har i 2013 bestått av: 

• Inge Harald Olsen, leder 

• Marianne Larsen, kasserer 

• Sigve Olsen, sekretær 

• Raymond Bakken, medlem 

• Torill Johansen, nestleder 

• Gjermund Vian, medlem 

• Jannicke Børve Nysæther, medlem 

 
Styret i Leknes Skiklubb 2013 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året og styret takker alle som har bidratt til 
klubbens arbeid. 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2013 var vi 472 registrerte medlemmer i klubben, noe som er en 
økning på 55 medlemmer fra året før. Til idrettsregistreringa var medlemsmassen for-
delt slik: 

8 jenter og 7 gutter   0-5 år  
44 jenter og 51 gutter  6 - 12 år  
46 jenter og 60 gutter  13 - 19 år  
21 jenter og 12 gutter  20 - 25 år  
107 damer og 116 menn  26 år og eldre.  
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Skiløyper 
Vi fikk en måned skiføre fra 25. januar. Etter en ukes mildvær kom en ny snøperiode 
som varte helt til midten i april. Første tur med tråkkemaskinen var 25. januar og den 
siste 14. april. Det ble kjørt totalt 115 timer (112 timer i 2012). 

Leknessprinten 
Fine vinterforhold gjorde at vi fikk arrangert alle de fire planlagte løpene denne se-
songen. Vi hadde på det meste 212 deltagere på startstreken. Deltakelsen var som 
følger: 

2 feb  183 stk 
9 feb  185 stk 
16 feb  212 stk 
20 mars 130 stk 

240 unge og eldre skiløpere mottok velfortjente oppmerksomhet under premieutde-
lingen som ble avholdt 22. april i Lofothallen. 

Gammen rundt 
Godt med snø og flott vær gjorde at ar-
rangementet ble meget vellykket.  

Det var jevne forhold for alle 119 delta-
kerne som deltok 23. mars, dagen før 
palmesøndag. 

Løpet begynner å bli kjent også utenfor 
Lofoten og ny løyperekord ble satt av 
en sprek vesteråling.  

En vinnertid på 46 min de 15 km rundt 
Gammen lar seg høre. 
 

Jenteløpet 
I samarbeid med «Jenter i juni» arrangerte skiklubben 5 km gateløp 8. juni. Totalt 44 
spreke og blide damer deltok på en noe regntung sommerdag. 

 

Dette ble et meget vellykket arrangement som vil videreføres i 2014. 
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Leknesløpet 
I forbindelse med åpningen av Borga aktivitetsanlegg 21/9 arrangerte skiklubben 
også 5 og 10 km løp. Klubben var fornøyd med deltakelsen til tross for konkurre-
rende arrangementer samme helg, og planlegger å gjennomføre dette som et årlig 
arrangement. 

 

Kurs i smøring skiteknikk 
 

I samarbeid med Lofot-Tidende og sportsbutik-
kene på Leknes arrangerte klubben smøre- og ski-
teknikkurs to onsdager i februar.  

Etter å ha fått innføring i grunnleggende prepare-
ring av ski fikk deltakerne veiledning i skøyting og 
klassisk, alt etter ønske.  

Vi hadde totalt 35 deltakere på dette kurset. 

 

 

Skitrening – «Ski I Lag» 
Vi startet med skitreninger 16. januar denne sesongen. Også dette året var det få lø-
pere i starten, men antallet økte betraktelig i periodene med snø. Som tidligere 
hadde vi fellestreninger for barn og unge i alderen fra 8 år og oppover. Gruppen var 
tidvis stor og det var store nivåforskjeller på løperne. Siden vi hadde flere trenere/ le-
dere tilgjengelig enn året før, kunne vi veksle mellom å trene med hele gruppen sam-
let, og å dele gruppen i to etter alder/ ferdighetsnivå.  

Etter at vinteren gav seg tok vi en liten pause i treningene, men startet opp igjen 23. 
mai i form av rulleskitreninger. Vi opplevde da økende interesse for denne trenings-
formen på flere måter. Stadig flere oppsøkte klubben for å få et lite lynkurs, og for å 
få låne rulleski. Det var dessuten flere enn tidligere som deltok på treningene. Spesi-
elt gledelig var det at enkelte juniorer møtte til trening. 
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Lysløypa 
I løpet av sommeren er ny bru bygget over elva ved Brattbakken.  

Vi har kvista hele løypa og tatt kantslått i høst. Vi fikk også beisa 
Gapahukene i sommer. 

Lysløypa tente vi som vanlig 1. oktober, noe mange etterspør ut 
over høsten. 

Som en liten påminnelse til brukerne av løypene så satte vi opp 
noen skilt i løypa om hva som er forventet samhandling. 
 

Borga Aktivitetsanlegg 
Det som har vært hovedfokus i løpet av 2013 er planleggingen og bygging av Borga 
Aktivitetsanlegg. Et anlegg som inneholder skileikbakke, hoppbakke, treningsstativ 
og gapahuk med grillsted. 

Det har vært mye jobb med søking etter penger, innhente nødvendige godkjenning, 
oppfølging av entreprenører, rydding av skog i området, grunnarbeid, betongarbeid, 
montering av utstyr og beising av treverk. 

21. september ble anlegget offisielt åpnet under en fin markering. 

Vi ser fortsatt noen småting vi må forbedre, men er veldig godt fornøyd med anleg-
get, og tror det vil bli mye brukt året rundt. 
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Tråkkemaskinen 
Vi har hatt noen småproblemer dette året, men 
med godt samarbeid med Bil og Dekkservice, 
som stiller villig opp, så har alt løst seg. 

Tråkkemaskinen var i aktivitet i 115 timer 
denne sesongen. 

Vi gleder oss veldig til ny og moderne maskin i 
2015 og her må vi få takke alle de 50 organi-
sasjonene og privatpersoner som har sponset 
dette prosjektet. 

 

350 000 nye kroner er kommet inn i 2013 og det er 891 000 på konto ved årsskiftet. 

Kommunikasjon 
Skiklubbens arbeid har fått mye oppmerksomhet i lokalpressen for arbeidet i 2013. I 
tillegg benytter klubben internettsider og facebook for å kommunisere med medlem-
mer og lokalmiljøet.  

Vi passerte i løpet av året over 600 venner på facebook og er i så måte det største 
idrettslaget i Vest-Lofoten. Hvert innlegg på fb ses normalt av 300 – 500 personer. 

Som følge av virusangrep måtte vi gjøre en stor oppgradering av programvaren for 
internettsidene og derfor var disse ute av drift i en lengre periode i 2013. Nå er dette 
kommet i orden og vi kan profilerer oss selv og våre sponsorer. 

Profil 
Vi solgte i løpet av året 15 klubbdresser. Dette er ikke et enormt antall, noe som kan 
skyldes at prisen på kr 2000 pr stk kan oppfattes høy. Vi har ikke pr tiden draktspon-
sor og vi formidler disse til innkjøpspris.  Skidressene er imidlertid flotte og av svært 
god kvalitet og vi håper at flere vil kjøpe disse og vise sin tilknytning til klubben. 
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Sponsorer 
Også dette året har bedrifter og privatpersoner vært helt avgjørende for realisering av 
våre prosjekter.  

Vi har mange faste sponsorer til prosjektet «Ny tråkkemaskin 
2015» og i 2013 kom også Bil i Nord og Ramberg Elektro med 
på lista, i tillegg Expert som arrangerte auksjon til inntekt for pro-
sjektet. 

     

Vi er svært glade for den støtten som er gitt til vårt siste prosjekt 
«Borga aktivitetsanlegg» Sponsorene fikk sin egen sponsor-
vegg i anlegget (bilde til venstre) og på Internettsida vår. 

Styret i Leknes Skiklubb vil rette en stor takk til alle som har støt-
tet også dette året. Vi er helt avhengige av dere! 

 
Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
Klubbens filosofi om å legge til rette for utendørs trim og trening ble i 2013 videreført 
gjennom realiseringen av Borga aktivitetsanlegg. I dette anlegget kan både unge og 
gamle kostnadsfritt være i aktivitet etter eget behov. Vi så etter åpningen i høst en jevn 
tilstrømning av folk som tok anlegget i bruk, både individuelt og i organiserte grupper. 

Gjennom arrangementene «Leknesløpet» og «Jenteløpet» har klubben styrket en 
helårlig profil og gitt mange et treningsmål utenom skisesongen.  

Vi ser at vi når ut til svært mange som normalt ikke deltar i organisert trening, men som 
har stor glede av å bruke anlegget uorganisert. 

Vi er fortsatt en av de viktigste aktørene til god folkehelsen og innbyggernes trivsel i 
Vestvågøy kommune. 


