2012
Årsmelding Leknes Skiklubb

Årsmøte 18.02.2013

Styret
2012 har vært nok et flott år for klubben. Medlemstallet økte fra 365 i 2011 til 417 ved
utgangen av 2012. Aktiviteter og inntekter står i forhold til hverandre og klubben
driver med en sunn økonomi.
Styret har i 2012 bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Inge Harald Olsen, leder
Torill Johansen, nestleder
Marianne Larsen, kasserer
Sigve Olsen, sekretær
Raymond Bakken, medlem
Gjermund Vian, medlem
Jannicke Børve Nysæther, medlem

Styremedlem Marianne Larsen ble 14. mars tildelt prisen for årets ildsjel 2011 på
årsmøtet til Vestvågøy Idrettsråd. I sin begrunnelse for den ærefulle tildelingen
fremheves Mariannes iherdige innsats i sine verv i Leknes Fotballklubb og Leknes
Skiklubb. Hennes engasjement karakteriseres som langt mer enn det som kan
forventes av en enkeltperson. Vi i styret i skiklubben er stolte av henne!
Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året. Styret ønsker å takke alle som har
støttet vårt arbeid i 2012.
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Medlemmer
Ved utgangen av 2012 var vi 417 registrerte medlemmer i klubben, noe som er en
økning på 52 medlemmer fra året før.
Til idrettsregistreringa var medlemsmassen fordelt slik:
0-5 år :
6 - 12 år :
13 - 19 år:
20 - 25 år:
26 år +:

7 gutter og 12 jenter
53 gutter og 35 jenter
49 gutter og 48 jenter
13 gutter og 11 jenter
99 gutter og 90 jenter

Medlemskontingent og lokale aktivitetsmidler basert på medlemsmassen genererte
totalt kr. 93.841 i inntekter til klubben.
De medlemsbaserte inntektene er svært viktig for klubben og vi er veldig fornøyd
med medlemsutviklingen i løpet av året.

Skiløyper
Januar startet med lite snø, men rundt
midten av måneden hadde vi ei uke
med skispor helt til vannet. Deretter ble
det mildvær og fritt for snø til 16.
februar da vinteren kom igjen og gav
jevnt skiføre langt ut i april.
Det store snøfallet i påska gjorde at vi
fikk en strålende vårsesong og da
tråkkemaskinen kjørte sin siste tur 20.
april hadde den tråkket flotte spor i
totalt 103 timer.

Leknessprinten
Målsettingen for Leknessprinten – Telenorkarusellen var fire renn, men siden vi kom
sent i gang og ikke fikk arrangert første renn før 25. februar så ble det praktisk og
værmessig ikke arrangert mer enn tre renn denne sesongen. Vi hadde følgende
arrangementsdatoer:
Lørdag 25/2 – 126 deltakere
Lørdag 03/3 – 161 deltakere
Lørdag 16/3 – 150 deltakere
Til sammen deltok 437 barn, ungdommer og en del voksne på disse tre
arrangementene og de som var med fikk sine velfortjente premier under utdelingen
som fant sted i Lofothallen 17. april.
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Gammen rundt
Turløpet Gammen rundt var planlagt
gjennomført lørdag 17. mars, men
værgudene hadde sørget for litt for
mye regn og på grunn av overvann i
deler av traseen var det ikke mulig å
sette løypa helt opp til Gamma.
Vårt alternativ var å arrangere rennet
som midtukerenn tirsdag 20. mars og
dette må nok ta skylden for at vi
denne gangen ikke var mer enn 23
deltakere, 17 som gikk på tid og 6
uten tidtaking.
Forhold i løypa var noe varierende, men ikke verre enn at Leif Richard Larsen satte
ny løyperekord på sterke 47.28.

Anleggsutvikling
I løpet av året har vi bygget bru over elva til Gapahuken, samt justert lys i samme
område. I samråd med grunneier har vi fjernet gammelt gjerde langs lysløypa, noe
som har gitt oss en bredere trasé i deler av løypa.
Vi har oppgradert skistadion ved Lofothallen med ny gapahuk, og ekstra store
reklameskilt til de største sponsorene.
Lysløypa ble tent 1. oktober og det er svært mange som bruker løypa også tidlig på
sesongen før snøen kommer.

Tråkkemaskinen
Tråkkemaskin vår har fungert bra
denne sesongen.
Service på tråkkemaskin ble
gjennomført av to mann fra
Oweren i slutten av mai
Det ble totalt 103 driftstimer på
maskinen i 2012.
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Klubbhus/garasje
Garasjen som ble satt opp i oktober
2011 ble denne sommeren malt og
profilert.
Vi har hatt svært stor glede av
garasjen til oppbevaring av ustyr, men
også til preparering og smøring av ski.
Vi har montert smørebenk og gått til
innkjøp av smøreutstyr som kan
benyttes i forbindelse med løp og ved
fellestreningene.

Profil
Skiklubben fikk levert de første klubbdressene i 2012 og Hanne Brækken Horn ble
den heldige vinner av en av disse i
konkurransen vi hadde i forbindelse med
lansering av ny profil.
I løpet av året har det vært jobbet mye med å
gjøre nettsidene bedre og mer informative,
både for de som er medlemmer og for
sponsorene våre som vi ønsker å
markedsføre.
11. mars passerte vi 300 ”liker” på facebook
og vi har en aktiv politikk på å bruke dette
sosiale mediet i kommunikasjon med våre
medlemmer og brukere av løypeanleggene.

Ski I Lag
24. januar startet Leknes Skiklubb sin første organiserte trening. Vi har i flere år
jobbet med å bygge opp et fantastisk anlegg for aktivitet året rundt og det var nå på
tide å få til organisert treningsaktivitet for de som kunne tenke seg det.
Gjennom prosjektet ”Trim I Lag” fikk vi støtte fra Nordland Idrettskrets til innkjøp av
blant annet smøreutstyr og midler til å skolere trenere.
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Som en del av vår satsing på organisert trening så deltok Sigve Olsen på kurs T2
langrenn i Salangen, arrangert av Troms skikrets og Raymond Bakken på samme
kurset i Bodø, arrangert av Nordland skikrets. Det vil satses på videre skolering av
trenere i klubben.
”Trim I Lag” konseptet har som formål å
aktivisere alle aldersgrupper, men det viste
seg at hos oss så var det de yngste som
møtte til trening.
På grunn av manglende snø ble de første
treningene på barmark og oppmøtet bar nok
preg av det, men da snøen endelig kom ble
det mer fart og vi var i overkant av 20
barn/ungdommer i alderen 8-16 år på hver
trening.
Ut over sesongen erfarte vi en økende
interesse fra de unge, men også flere
foreldre ytret ønske om å kunne lære seg
skiteknikk og trimme/trene mer i skisporet.
Midler fra Nordland Idrettskrets og støtte fra Vestvågøy kommune ble også brukt til
innkjøp av rulleski for utlån, og i august startet vi ukentlige treninger på rulleski. Vi var
mellom 3 og 8 personer på hver av disse treningene,

Det var artig å se hvor mange som ut over høsten ble oppmerksomme på denne
formen for trening. Flere godt voksne ville prøve seg på rulleski og den eldste av
disse var godt over 70.
For å promotere klubben og trening på rulleski så deltok vi på Idrettens dag med
ustyr slik at folk kunne få prøvd seg.
Vi har i løpet av 2012 vært heldige å fått rekruttert tre nye trenere/hjelpetrenere og vi
er nå totalt fem personer som vil være med på å følge opp både de unge og de
voksne.
Klubbens målsettinger for sportsaktiviteter er nedfelt i Sportsplan for 2013 og
Raymond Bakken ble av styret utnevnt til sportslig leder og ansvarlig for oppfølging
av denne.
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Borga aktivitetsanlegg
Skiklubben har i flere år jobbet med plan for å få til et skileikanlegg i Borga. Den
opprinnelige ideen var en plassering i bakkant av fotballbanen.
Vi har i løpet av 2012 sett på en alternativ plassering bak parkeringsplassen ved
Lofothallen og har nye tanker om at det kan bli et aktivitetsanlegg som også kan
benyttes til trening utenom vintersesong.
Vår plan som ønskes realisert i 2013 vil inneholde:
•
•
•
•
•

Skileikanlegg
Gapahuk
Fritreningsstativ
Lysstolper
Ekstra trasé inn/ut fra skistadion

Presentasjon av planene så langt er lagt ut på hjemmesida vår: www.leknesski.no.

Jul i skisporet
Tradisjonen tro så markeres advent og
juletida med at julegrana vår tennes i
løypa.
Dessverre var det minimalt med snø i
desember, men på alle de positive
tilbakemeldingene vi fikk så manglet det
ikke på julestemning blant de som brukte
lysløypa i desember.
Det er heldigvis ikke lenge til neste jul.

www.leknesski.no

Side 7 av 9

Årets julekort til våre skivenner

Sponsorer
Vi er helt avhengig av økonomiske bidragsytere, store som små, for å kunne
realisere anleggsutbygginger, vedlikehold og aktiviteter.
For å realisere større prosjekter er vi helt avhengig av bidrag fra næringslivet og flere
bedrifter har gått inn med langsiktige avtaler om bidrag til prosjektet Ny
Tråkkemaskin 2015. I løpet av 2012 har vi gjort avtale med følgende nye sponsorer
til dette prosjektet
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Også i år ser vi at enkeltpersoner uoppfordret sette inn pengebeløp på vår konto, det
takker vi så hjertelig for.
Vi har satt opp en egen sponsortavle på stadion og i tillegg profilert sponsorene
tydelig på våre nettsider.
De største bidragsyterne har i tillegg fått store, tydelige skilt strategisk plassert på
skistadion.

Styret i Leknes Skiklubb vil rette en stor takk til alle som har støttet oss økonomisk i
2012, vi kunne ikke drevet vårt arbeid uten deres bidrag.

Klubbens bidrag til trivsel og folkehelse
Våre anlegg blir mer og mer brukt og det er hundrevis av personer i løypene hver
uke, sommer som vinter.
Klubben arrangerer skirenn hvor hundrevis av unger, ungdommer og voksne deltar.
Vi ser en stadig økende interessen for våre arrangementer.
Vi utvider vårt tilbud med organisert trening og fokuserer spesielt på å gi et tilbud til
voksne.
Vi vil realisere nytt aktivitetsanlegg i løpet av 2013.
Vi anser oss som den største aktøren for positivt bidrag til folkehelsen og
innbyggernes trivsel i Vestvågøy kommune.
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