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Skiløyper
Vinter 2016 ble en meget god vinter for alle som går
på ski. Vi hadde skiløyper på leknes i to mnd, relativt
sammenhengende.
For første gang fikk vi tråkket flotte skiløyper helt til
Hagskaret.
Vi tråkket også en løype rundt hoppbakken på 2,5
km. Denne satte vi for sikkerhets skyld opp et rundkjøringsskilt på, for å forebygge møteulykker i nedkjøringa.
Tilbakemeldingen fra brukerne av de nye løypene
var meget positive og parkeringsplassen på Hagskaret har ikke vært så full på mange år.

Leknessprinten
For første gang på 2 år klarte vi arrangere alle fire planlagte løp i Leknessprinten, tre
lørdagsrenn og ett midtukerenn.
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Disse løpene for barn og ungdom er meget viktig for skiklubben og for rekrutteringa
til skiidretten.
Under premieutdelinga etter påske ble ca 150 premier delt ut til barn og unge som
hadde deltatt på to eller flere renn.

Gammen rundt
Snøforholdenen var endelig slik
at vi også klarte å få arrangert
turrennet vårt denne vinteren.
52 topp motiverte løpere stilte til
start lørdag 5.mars
Vi fikk god blest fra Lofotposten
som fulgte opp et veddemål som
ble avgjort under løpet.

Løpskarusell
Tre meget vellykkede løp bra arranger i mai/ juni under fine forhold. Løypa gikk som
vanlig til LOIF-huken og tilbake, en løype på 5 km.
Vi hadde 71 deltagere på de to første løpene og 69 på det siste.
Stor stemning og saft, kaffe og kaker etter løpet i tillegg til trekking av premier på
startnummer.
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Jenteløpet
I samarbeid med Jenter i Juni prøvde vi ut et sentrumsløp 11/6. Kun 25 deltagere
møtte opp.
Vi må ut fra det magre oppmøte vurdere om dette er rett tid/sted for et løpsarrangement og det er derfor usikkert om arrangementet videreføres i 2017.

Leknesløpet
Som vanlig ble Leknesløpet arranger 3. helg i august, og som vanlig i et meget vakkert sommervær.
59 deltager stilte til start i klassene: Barneløp,5 km og 10 km
Premier til de tre beste i hver klasse, medaljer til alle og trekking av meget flotte premier sponset av næringslivet.

Rulleskiløp «Rull I Lag»

Skiklubben kjørte i gang rulleskitreninger i starten av august. På onsdagene ut over
høsten møtte mange opp til kursing og trening.
Rulleskiinteressen er økende på øya vår og mange fikk låne utstyr av skiklubben for
å teste dette ut.
Skiklubben arrangerte også tre rulleskirenn. Litt uhell med været disse onsdagene,
men 8-10 deltager møtte hver gang.
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Skitrening «Ski I Lag»

Skiklubben hadde skitrening for barn og ungdom hver onsdag fra januar og ut mars.
Mellom 10 og 20 unger deltok ut over vinteren.
Våre trenere er godt skolert og finke til å skape spennende treningsøkter, selv på dager med dårlig være og uten snø.

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 sommer har den eksisterende løypa fått en oppjustering ved at de innerste 500 m
mot Loif-huken er gruset opp.

Ny rulleski-/flerbruksløype
Hovedprosjektet i år har vært grovplanering av ny trase på 1,6 km og montering av
21 nye lyspunkt i den nye rulleski-/flerbruksløypa.
I 2016 er det brukt rundt 1 million kr på anleggsarbeid i den nye traseen. Vårt mål er
å få asfaltert denne i 2018 og for å nå dette målet må det samles inn ytterligere 1,3
millioner.
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Ny trase på Hagskaret
Skiklubben har i sommer kvistet en ny trase på Hagskaret. Denne ligger i det beste
snøområdet vi har på øya, nordvendt og i skjul for sørvesten.

Løypa e 2,5 km lang og skiklubben har store forventninger til at denne løypa skal gi
flere skidager, særlig på ettervinteren.

Borga aktivitetsanlegg
Trim og trivselsfaktoren er stor i aktivitetsanlegget vårt.Her sitter ofte familier med
bålkos mens ungdommene boltrer seg i bakken.
Mange grupper bruker anlegget til styrke- og / kondisjonstrening.

Side 7 av 10

Tråkkemaskin
Vår fantastiske maskin fikk kjørt seg skikkelig i vinter med 120 timer i aktiv tjeneste.
Med utvidelsen av traseen til å omfatte Hagskaret ble hver av turene våre nesten
dobbelt så lang i forhold til når vi kun kjørte til Gammen,
Feilfri kjøring og fantastiske skiløyper er status for tråkkemaskinen i 2016.

Kommunikasjon
Skiklubben fikk om lag 200 nye likerklikk i 2016 og passerte ved årsskiftet rundt 1200
følgere på facebook.
Innleggene sees i snitt av over 1100 personer og noen innlegg har passert over 5000
seere.
Statistikken forteller oss at det er mest kvinner mellom 35 og 44 som liker Leknes skiklubb på Facebook.

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

Sponsorer
Skiklubben flyter på en meget god sponsor-bølge. Stort sett alle vi spør stiller opp og
støtter skiklubben med penger til drift og nye tiltak.
21 lyspunkt i rulleski-/flerbruksløypables solgt på 14 dager til en pris av 5000 pr stk.
Dette forteller alt om giverviljen hos næringsliv og enkeltpersoner.
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Vi har også mottat store beløp fra Sparebankstiftelsen og vår hovedsponsor Lofotentreprenør
Vi har gjennom årene samlet inn over 5 mill kroner fra næringslivet i
vårt området. Slik er alle våre anlegg i Bymarka blitt til.
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Jul i Bymarka
Ingen jul uten julegran med tente lys i lysløypa.
Også i år tente vi julegrana 1. desember, til glede for de
turglade.
Dette er en hyggelig tradisjon som vi får mye positiv tilbakemelding på.

Klubbens bidrag til trivsel og folkehelse i Vestvågøy kommune
2016 har vært et nytt år med mye fysisk aktivitet og tilrettelegging for mer aktivitet.
I tillegg til tilrettelegging for individuell aktivitet så ble «Løpskarusellen», «Rulleskiløp», «Leknesløpet» og «Sentrumsløpet» arrangert på barmark og «Leknessprinten» og «Gammen rundt» på snø.
Utvidelser av løyper på Hagskaret og ny løype for rulleski-/flerbruk vil føre til økt aktivitet og vil kunne gi nye brukergrupper mulighet til trim og friluftsliv i vårt nærområde.
Leknes Skiklubb har i 2016 bidratt betydelig til god folkehelse og innbyggernes trivsel
i Vestvågøy kommune.
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