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Leknessprinten 
Andre året på rad klarte vi heller ikke i 2015 å arrangere skirenn, været var ikke på 
vår side. 
 

Gammen rundt 
Gammen rundt måtte dessverre også gå ut i 2015. 
 

Løpskarusell 
Tradisjonen tro arrangerte skiklubben 3 løp i løpet av mai og juni. Dette har blitt en 
veldig populær aktivitet, som samler opp mot 60 deltakere hver gang. I år møtte også 
en stor gjeng fra Kabelvåg skiklubb, noe vi synes er veldig artig. 
35 stykker fikk pokal for deltagelse i alle tre løp. Trekning av fruktkurv på hvert løp var 
også veldig populært. 

 
 

Jenteløpet 
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Også i 2015 hadde skiklubben ansvaret for JENTELØPET under «Jenter i Juni».  
18 jenter deltok i traseen som var lagt om fra tidligere løp, med start og mål foran 
Meieriet Kultursenter.   
 

Leknesløpet 
Leknesløpet gikk av stabelen for tredje gang den 22. august, i et absolutt nydelig 
vær. 50 deltakere var med i barneløpet, 5 km og 10 km. Også i år hadde løpere fra  
Vesterålen tatt turen til Leknes.  

 
 

Rulleskiløp «Rull I Lag» 
2015 ble damenes år på rulleski i Leknes ski-
klubb.  
Det ble kjørt egne treninger for damer og på det 
meste var det 12 spreke damer på trening.  
Skiklubben har også kjørt flere rulleskiløp denne 
høsten. 
Klubben har rulleski til utlån for de som ønsker å 
prøve ut denne treningsformen. 
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Skitrening «Ski I Lag» 

 
Fra januar har skiklubben hatt skitrening for barn og ungdom. Mange treninger ble 
barmarkstrening pga mangel på snø. Lysløypa, skistadion og aktivitetsanlegget er 
perfekt arena for våre treninger, både når vi har snø og når det er barmark. Våre tre-
ere har gjennomgått trener 1 kurs og er meget dyktig og engasjert i jobben. 
 

Lysløypa 
Lysløypa benyttes flittig hele året. Vi slår på lyset i løypa 1. oktober og det er styrt av 
solseller frem til i april. I år har det ikke vært nødvendig med noe anleggsarbeid i 
løypa. 
 

Borga aktivitetsanlegg 

 
Aktivitetsanlegget vårt fungerer som bare det. Hele året er det enkeltpersoner og 
grupper som trener i anlegget. Vi ser også mange skoleklasser på tur og som koser 
seg med bål og lek i anlegget. 
Og når snøen legger seg, tar det helt av med unger og familier som koser seg i bak-
ken. 
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Snøkanon 
Skiklubben ble i slutten av 2014 innvilget kr 99.000 til igangsetting av prosjekt for 
produksjon av kunstsnø. Etter en lang utredningsprosess med  kostnadsberegning, 
kontakt med leverandører og studering av forslag til mulige løsninger så bestemte 
styret seg for å skrinlegge prosjektet. Det ble rett og slett for arbeidkrevende og 
kostbart og utbetalt støtte ble derfor tilbakebetalt. 
 

Tråkkemaskin 
Vår nye, flotte tråkkemaskin har blitt litt for lite brukt i året som gikk. Kun 53 timer ble 
kjørt, det vil si ca 20 turer til Gammen i vinter. Skiklubben er meget fornøyd med den 
nyinnkjøpte maskinen og skigarasjen hvor utstyret lagres. 

 
 

Prosjekt rulleskiløype 
Skiklubben har gjennom 2015 
jobbet med planer om utvidelse 
av lysløypa. Målet er å få en bre-
dere inngang/utgang fra skista-
dion og få planert den traseen vi 
har mest snø i på vinterstid. Vi 
ønsker videre å legge asfalt på 
1.5 km av denne traseen slik at 
den kan brukes til trening på rul-
leski.  

Dette vil være spesielt gunstig for de yngste som da kan trene sikkert uten å måtte 
bevege seg ut i trafikken. 
Byggesøknad ble levert kommunen i mai, men vi har dessverre pr årsmøtdato ikke 
fått svar på denne. 
Løypa er kostnadsberegnet til ca 2,2 mill og skiklubben er godt i gang med sparing 
og innsamling for å kunne realisere dette prosjektet, når godkjenning foreligger. 
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Løype Hagskaret 
De siste par åren har vi hatt svært lite snø og vi har ikke kunnet kjøre løyper i Lek-
nesmarka. I høyden har det imidlertid vært snøforhold og vi har derfor gjort en del 
grep for å kunne lage skispor på Hagskaret. 
Traseen fra Hagskaret til løypa fra Leknes til Gammen er gått ut og ryddet i sommer. 
Skiklubben har brukt ca 100.000 kr på opprusting av veien til Linken, for å få nok 
bredde for tråkkemaskinen. 

 
Vi har også gått ut ei løype på 2,3 km rundt den gamle hoppbakken på skaret. 
Dette området er det mest snøsikre vi har på øya og vi har derfor store forhåpninger 
om kunne forlenge skisesongen samt tilby enda flere, flotte løyper gjennom vinteren. 
 

Kommunikasjon 
Skiklubben passerte ved årsskiftet 
1000 følgere på facebook. Innleg-
gene ses i perioder av over 5000 per-
soner. Det største publikum er kvin-
ner mellom 35 og 44 år, som utgjør 
24% av de som følger innleggene.  
Nå som vi har fått ny løype til Hags-
karet kan det være ekstra interessant 
å følge tråkkestatus på http://skispo-
ret.no/nordland/leknes 
 

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

http://skisporet.no/nordland/leknes
http://skisporet.no/nordland/leknes
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Sponsorer 
Klubben har mange trofaste sponsorer og det synlige beviset på det er 
at næringslivet bidro med 1.4 mill, innsamlet over 5 år, til kjøp av ny 
tråkkemaskin. 
Vi er svært glad for alle bidrag fra vår hovedsponsor Lofotentreprenør 
og alle andre. Uten det lokale næringslivet hadde vi ikke fått realisert 

alle de flotte prosjektene vi har hatt de siste årene.  
 

Jul i Bymarka 
Til tross for lite snø så prøver skiklubben å bidra til jule-
stemning for de som er på tur i lysløypa.  
Også i år tente vi julegrana 1. desember, til glede for de 
turglade. 
 Mange gir tilbakemelding om at de synes dette er en fin 
tradisjon  
 

 

Ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund 
Siste del av året har vår kasserer jobbet mye med tilpassing av nye regler fra Norges 
Idrettsforbund. Alle medlemmer skal over i nytt register og nye lover skal innarbeides 
og legges frem for årsmøtet 15/2-16 for godkjenning. 
Endringen vil få konsekvenser for hvordan medlemskap registreres og for kostna-
dene for å være medlem av klubben. Dette vil vi informere medlemmer om etter års-
møtet. 
 

Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
Vi får mange positive tilbakemeldinger på at folk setter pris på at klubben legger til rette 
for utendørsaktiviteter rundt Leknes. Ut fra det vi observerer så brukes anleggene flittig 
til rekreasjon, trim og trening. Dette gir oss inspirasjon til nye prosjekter som kan være 
med på å skape trivsel og idrettsglede. 
I tillegg til tilrettelegging for individuell aktivitet så ble «Løpskarusellen», «Rulleski-
løp», «Leknesløpet» og «Jenteløpet» arrangert i 2015. «Leknessprinten» og 
«Gammen rundt» måtte dessverre gå ut, men vi håper å komme sterkere tilbake med 
skiløp når forholdene ligger til rette for det. 
Leknes Skiklubb har også 2015 vært en betydelig bidragsyter til god folkehelse og 
innbyggernes trivsel i Vestvågøy kommune. 
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