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Styret 
2014 har vært nok et flott år for Leknes Skiklubb, aktiviteter og inntekter står i forhold 
til hverandre og klubben har en god økonomisk plattform. 

Styret har i 2014 har vært det samme som foregående år og 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 2014 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året. Styret retter en takk til alle som har 
bidratt til klubbens drift. 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2014 var vi 497 registrerte medlemmer i klubben, en økning på 25 
medlemmer fra året før. Til idrettsregistreringa var medlemsmassen fordelt slik: 

10 jenter og 8 gutter  0 - 5 år  
39 jenter og 43 gutter  6 - 12 år  
54 jenter og 61 gutter 13 - 19 år  
23 jenter og 19 gutter  20 - 25 år  
115 damer og 125 menn  26 år og eldre. 

Det er hyggelig å se en økning i medlemsmassen selv i et år hvor det var meget dår-
lige skiforhold.  
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Skiløyper 
2014 var et år vi helst vil glemme i snøsammenheng. Det kom 25 cm i slutten av 
mars, det var en torsdagskveld, og lå bare frem til søndag. En liten opptur var det at 
vi fikk ei flott uke på ski jula 2014. 

Leknessprinten 
Ingen snø ingen Leknessprint, men vi kompenserte noe med å arrangere løpskaru-
sell i perioden mai - juni. 

Løspskarusell 
Klubben arrangerte tre løp i 2014: 

 7 mai (56 deltakere) 

 21 mai (65 deltakere) 

 18 juni (43 deltakere) 

Det var tilbud om tre forskjellige distanser; gapahuken, julegrana og Fygleåsen. Ved 
sesongens slutt kunne vi premiere 40 stykker som hadde deltatt på alle tre løpene.  

 

Gammen rundt 
Gammen rundt måtte dessverre også gå ut i år. 

Jenteløpet 
Også i år samarbeidet klubben med 
«Jenter i juni» om å arrangere 5 km 
gateløp. 

30 spreke damer stilte til start 14. juni, 
noe som var litt færre enn foregående 
år.  

Næringslivet sponset mange fine ga-
ver som ble trukket på startnummer. 
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Leknesløpet 
Leknesløpet gikk av stabelen for andre gang den 23. august. Totalt 64 deltakere var 
med i barneløpet, 5 km og 10 km. Det var hyggelig at løpere fra Vesterålen også 
hadde tatt turen til leknes for å delta. 

 

 

Rulleskiløp «Rull I Lag» 
Skiklubben har i 2014 arrangert 4 rulleskiløp med over 
10 deltagere hver gang.  

Klubben har også gått til innkjøp av 10 par rulleski, i til-
legg til de vi har fra før. Dette for at alle som går løp skal 
gå på likt utstyr, og ikke ha fordel av for eksempel spe-
sialhjul. 

Vi ser en klart stigende interesse for rulleski etter at vi 
har profilert denne treningsformen aktivt. 

 

Skitrening «Ski I Lag» 
Selv i en sesong med minimalt 
med snø så hold en liten gjeng 
koken med skitrening ut over 
vinteren. 

Med de fine forholdene vi har 
rundt stadion og med trenings-
stativet i Borga aktivitetsanlegg 
er det gode muligheter for va-
riert trening på barmark. 

Vi ser at det er de yngste som er mest ivrig til å delta på de organiserte treningene på 
barmark og snø.  

 



Side 5 av 9 

Trim I Lag 
«Ski I lag» og «Rull I lag» er navn vi har gitt aktivitetene som har vært med i prosjek-
tet «Trim I Lag» i regi av Nordland Idrettskrets i perioden 2011 – 2014. Prosjektet 
skulle stimulere til økt fysisk aktivitet, spesielt for de som ikke har annet organisert til-
bud. 

Skiklubben har gjennom prosjektet fått en del midler til innkjøp av noe utstyr til tre-
ning og til skolering av trenere. 

Prosjektet er nå avsluttet i regi av Nordland Idrettskrets og det finnes en sluttrapport 
som er lagt ut på skiklubbens hjemmesider. 

De aktiviteter som vi har satt i gang i prosjektperioden går videre som ordinære akti-
viteter i klubben. 

 

Lysløypa 
Denne sesongen har det vært liten anleggsvirksomhet i lysløypa. Den har fungert fint 
og vi ser at den blir godt benyttet hele året. Kostnaden for strøm i lysløypa er på ca. 
16.000 kr. 
 

«E10» til Gammen 
Også denne høsten er det gjort en del arbeid med traseen til Gammen. Klubben 
kjøpte i sommer en skikkelig ryddesag som er perfekt til kvisting og denne fikk kjørt 
seg en lørdag i høst. Etterveksten er stor hver sommer og dette må vekk før snøen 
legger seg. Styrepinner og bruene må også sees over hver sesong. 

 

Borga aktivitetsanlegg 

 

Hopp- og akebakken ble lite brukt denne sesongen grunnet snømangel. Derimot var 
det fullt kjør i bakkene i juleuka, med unger og voksne som koste seg ute. 
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Vi ser ellers at Aktivitetsanlegget er i brukt hver dag hele året av folk som stikker 
innom på treningsturen, for styrketrening eller bakkeløp. Flere organiserte grupper 
har også hatt ukentlige treninger i anlegget. 

Anlegget har ført til den aktiviteten vi hadde planlagt og håpet på, og vi ser også flere 
muligheter for videreutvikling av området. 

 

Tråkkemaskinen 
Ny tråkkemaskin ankom skigarasjen i oktober, en merkedag for skiklubben etter å ha 
jobbet med dette prosjektet i 4 år. 

Dette har kun latt seg realisere som følge av våre fantastiske sponsorer, og i 2014 
var det 35 firmaer som bidro økonomisk.  

Den gamle maskinen ble solgt til Hønefoss. 

 

 

Snøkanon 
Snøfattige vintre er kommet for å bli og dette vil vi 
avhjelpe ved å gå til anskaffelse av snøkanon. 

Skiklubben fikk i 2014 tildelt kr 99.000 til kjøp av 
snøkanon fra Gjensidigestiftelsen. 

Klubben jobber med dette prosjektet og regner 
med og være oppe og gå vinteren 2016. 

Tre firmaer har allerede kjøpt andeler i dette spen-
nende prosjektet. 
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Kommunikasjon 
Skiklubbens arbeid får fortsatt god opp-
merksomhet i lokalpressen og vi har økt 
våre tilhengere på facebook fra rundt 
600 i 2013 til i overkant av 800 i 2014. 

Vi måler at hvert innlegg ses av 300 til 
1200 personer og facebook er derfor vår 
viktigste kanal for informasjon. 

For de som ønsker å følge med på løy-
pestatus for løypene så kan de benytte 
portalen skisporet.no. Her følges tråkke-
maskinen «live» når den er ute og farge-
koder forteller hvor lenge siden det er 
tråkket. 

Hjemmesiden www.leknesski.no vedlikeholdes og brukes fortsatt som informasjons-
portal, selv om de fleste mindre nyheter først og fremst publiseres på facebook. 

 

Profil 
Nytt i 2014 på klubbprofilering er anskaffelse av refleksvester, spesielt egnet til tre-
ning på rulleski. Vestene er godt profilert med klubbens logo på ryggen og vår nye 
hovedsponsor Lofotentreprenør har fått sin logo sentralt plassert på brystet. 
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Vi har også gått til anskaffelse av nye startnummer som vi vil bruke både i forbindelse 
med skirenn, løp og rulleskikonkurranser. Også her har vi profilert vår hovedsponsor. 

 

Sponsorer 
«Ny tråkkemaskin 2015» 

I 2014 var det 35 bedrifter som bidro i prosjektet «Ny tråkkemaskin 2015» De nye 
bedriftene som kom til dette året er: 
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Hovedsponsor 

Klubben er veldig glad for at Lofotentreprenør gikk inn som hovedspon-
sor i 2014.  

Lofotentreprenør har støttet klubben betydelig i mange år og vi har nå 
inngått en avtale for flere år fremover. 

 

Snøkanon 

Vårt prosjekt for etablering av anlegg for produksjon av kunstsnø har fått en skikkelig 
god start gjennom at Gjensidigestiftelsen støttet vår søknad med kr 99.000 kroner. 
Følgende bedrifter har pr 2014 støttet dette prosjektet som skal realiseres sesongen 
2015/2016: 

 

 

 

Alle sponsorer har fått sine logoer på våre nettsider og profileres på best mulig måte 
av klubben. 

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

 

Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
Klubbens filosofi er å legge til rette for utendørs trim og trening. Lysløypa benyttes hele 
året og vi ser også at Borga aktivitetsanlegg brukes flittig, akkurat som vi hadde regnet 
med. 

Klubben har gjennom «Løpskarusellen», «Rulleskiløp», «Leknesløpet» og «Jente-
løpet» fått en enda tydeligere og helårlig profil, og gitt mange et treningsmål utenom 
skisesongen. Dette anser vi som viktig når vi ser at snømangel i perioder setter en 
stopper for skirennene; «Leknessprinten» og «Gammen rundt». 

Vi ser stadig flere på tur i våre løyper og det vil bli nødvendig å forbedre anlegget og 
øke kapasiteten noe for at alle skal få en god trim og treningsopplevelse. 

Leknes Skiklubb har også i 2014 vært en av de viktigste aktørene for god folkehelse 
og innbyggernes trivsel i Vestvågøy kommune. 


