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Styret 
Aktiviteter og inntekter står i forhold til hverandre og klubben har god økonomi. 
Styret har i 2017 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 2017 

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året. Styret vil takke alle som har bidratt til 
klubbens drift. 

Medlemmer 
Ved utgangen av året var det 296 registrerte medlemmer i klubben mot 353 i 2016. 
Fortsatt en nedgang etter at Norges Idrettsforbund innførte krav om individuelle med-
lemskap med minimum kr 100 pr medlem, og at familiemedlemskap ble fjernet i 
2016. 
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Skiløyper 
Det var en litt ujevnt vinter i Lofoten. Vi fikk litt skiføre helt i starten av januar, men så 
var det stopp til langt ut i februar. Derfra tok det seg skikkelig opp og det ble en glim-
rende påske, til tross at den kom sent. Klubben hadde tråkkemaskin stående på 
Hagskaret til 29 April og siste skitur i løypa rundt hoppbakke var faktisk 3 mai. Det ble 
en sjelden lang sesong for oss. 

 
ADWICE sprinten/Telenorkarusellen 

4 renn ble gjennomført, hvorav to 
som onsdagsrenn. 
Skiklubben er veldig fornøyd med 
gjennomføring og oppmøte på disse 
løpene. 150 pokaler ble bestilt inn til 
de som hadde deltatt på 3 renn eller 
fler. 
Premieutdeling ble arrangert i Lofot-
hallen 20. april, med godt oppmøte. 
   

Gammen rundt 
Det så lenge mørkt ut for gjennomføring av Gammen rundt siden vi ikke hadde snø 
nok for og komme oss opp til Kringlebotn vannet med tråkkemaskinen. Så plutselig, 
lavet snøen ned noen dager og 1. april ble løpet gjennomført med 27 deltakere. 
Dette er noe mindre enn vanlig, men skyltes nok at det blr for kort varsel for mange. 
Det ble et meget vellykket løp, med fine løyper og vakkert vår vær.  
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Kaffe og vafler i løypa 

 
En meget vakker skidag i vinterferien bestemte Jannicke og John Sverre seg for å 
serverer kaffe og nystekte vafler i skulbruheia. Ble som ventet veldig godt mottatt av 
familier ute på ski. 

Extrakarusellen 
Det ble arrangert 3 løp med start i Aktivitetsanlegget. Totalt stilte 176 deltagere til 
start på disse løpene.  
Veldig positive tilbakemeldinger på arrangementet og løypa.God stemning underveis 
og meget vellykket arrangement fra skiklubbens synspunkt . 
Veldig populært med trekking av fruktkurver etter hvert løp.  
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Leknesløpet 
Arrangert på skistadion ved Lofothallen 26. august med fantastiske 120 deltakere for-
delt på Sparebank1-halvmaraton, Skoringen-mila, Sport1- 5km og Intersport-Barne-
løp. 
Med så mage deltakere og forskjellige klasser erfarte vi at tidtaking og etterarbeid ble 
problematisk. System for elektronisk tidtaking er nødvendig. 
Alle deltakere fikk medaljer og trekking av pengepremier og pokaler til de 3 beste i 
hver klasse. 

 
 

Rulleskitrening 

 
Vi startet rulleskitrening midt i august. Det var mange nye ansikter i år, og det er vi 
veldig glade for. Det ble også arranger 3 løp, med brukbar deltagelse.  
Vi ser fram til og få rulleskiløypa ferdig sommeren 2018. Da blir det enklere å ta med 
barn og ungdom på rulleski. 



Side 6 av 9 

Skitrening 

 
Tina og Raymond starta opp fellestreninger første uka i januar. Godt oppmøte siden 
vi på det tidspunktet hadde vinter og snø. Interessen dalte noe da vi fikk dårlig vær 
og snøen forsvant, forståelig nok. 
Alt i alt godt oppmøte på treningene og tydeligvis mange som venter på disse tre-
ningene hvert år. 
Lysløypa 
Lysløypa på Leknes er mye brukt til trim og trening, året rundt. 
Vi prøvde på slutten av året og innføre noe kjøreregler for hvordan gående kunne be-
nytte løypa uten å ødelegge skisporet. Skiløpere ble frustrerte over at skøytetraseen 
ble opptråkket av gående. 
Det ble en del diskusjoner på nettet rundt dette og 4 infoskilt er i ettertid kommet opp. 

 
Vi har kjørt skiløyper med tråkkemaskin i 10 år uten at det har vært nødvndig å regu-
lere noe som helst, men vi så nødvendigheten av tydeligere informasjon for å unngå 
«brukskollisjoner». 
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Vi tror at dette vil gå seg til over tid når informasjonen kommer godt ut, og det er vik-
tig å ha en god tone i lysløypa mellom alle brukere. 

Borga aktivitetsanlegg 
Også i 2017 ble anlegget mye brukt, særlig på snøfine dager er det fullt av familier 
som koser seg i anlegget. 
Leknes damehåndball har hatt ukentlige kondisjonstrening i anlegget og også krossfit 
grupper har vært ivrig i anlegget. 
Intensjonen med anlegget var at folk på tur i lysløypa også kunne ta ei styrkeøkt i an-
legget, og det viser seg at flere og flere gjør nettopp det. 

Rulleski- og flerbruksløype 
Løypetraseene som ble anlagt i 2016 fikk høsten 2017 nytt toppdekke. Ca 320.000 kr 
er brukt på nye stikkrenner, jordvoller og grusing. 
Løypa er nå nærmest klar for asfaltering og da snøen kom i november så vi hvor  
fantastisk denne traseen blir også på vinteren. Vi treng veldig lite snø her for å kunne 
tråkke løyper. 
Veldig gledelig at vi fikk tilslag på søknad til Gjensidigestiftelsen og 550.000 kr er klar 
til asfalteringen starter. 

 

Tråkkemaskin 
Vi er heldig som har en ganske ny maskin stående i skigarasjen. Vi har hatt lite pro-
blemer i løpet av de 70 timene som ble kjørt i 2017 
Dette er litt færre timer enn i 2016, men sånn er det i havgapet. 
Vi hadde en fantastisk påske i år, og vestvågøyfolket våknet hele påsken til nykjørte 
løyper fra Hagskaret.  
Vi var også så heldig å få snø og skiføre i jula. Løyper ble kjørt hele jula, til glede for 
skifolket. 
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Service ble tatt i august leverandøren. Dyrt, men helt nødvendig.

 
 

Kommunikasjon 
Skiklubben fikk om lag 500 nye likerklikk i 2017 og passerte ved årsskiftet rundt 1700 
følgere på facebook. 
Enkelte innlegg har vært sett av over 12.000 personer, gjennom organisk deling. 
Statistikken forteller oss at det er mest kvinner, og spesielt de mellom 35 og 44 som 
liker Leknes skiklubb på Facebook. 

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

Sponsorer 
Også i 2017 har vi fått god oppbakking av fantastiske sponsorer, som støtter oss år 
etter år. Dette er enormt viktig for driften av skiklubben. 
Hovedsponsor er fortsatt LOFOTENTREPRENØR og vi har også hatt gode sponsor-
avtaler dette året med ADWICE og EXTRA. 
Vi får inn mye penger både fra Grasrotandelen, Norgesbingo, lokale sponsorer og 
Kraft til Idretten. 
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Litt artig at vi i slutten av 2017 ble Norges største klubb innen 
Kraft til idretten. Vi fikk inn ca 150 nye støttespillere i 2017. 
Vi var i en spennende kamp med Billefjord om 12.000 kr fra 
Kraft til Idretten i høst. 
Vanvittig god oppslutning, men vi måtte gi tapt til slutt. Resulta-
tet ble veldig positivt for oss likevel da en VIPPS-aksjon ga oss 
27.000 kr på konto. Imponerende! 
 

 
Jul i Bymarka 

Tradisjon tro ble Julegrana tent i lysløypa like før 1. søndag i 
advent. 
Det er mange som venter på denne. 
I år ble det bedre enn på lenge, med flere gode skidager i ad-
venta. 
Viktig med julestemning i løypa! 
 
 

Elektronisk tidtakingsutstyr 
Skiklubben har i høst innvestert i nytt tidtakersystem. 
Det er kjøpt inn brikker og ETS stasjoner, tilsvarende det som en 
del andre klubber i Lofoten har.  
Nå håper vi å lære oss systemet og få tatt det i bruk i 2018 

 
Klubbens bidrag til trivsel og 
folkehelse i Vestvågøy kommune 
2017 har vært et nytt år med mye fysisk aktivitet og tilrettelegging for mer aktivitet. 
I tillegg til tilrettelegging for individuell aktivitet så ble «Løpskarusellen», «Rulleski-
løp», og «Leknesløpet» 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 akti-
vitet og vil kunne gi nye brukergrupper mulighet til trim og friluftsliv i vårt nærområde. 
Leknes Skiklubb har i 2017 bidratt betydelig til god folkehelse og innbyggernes trivsel 
i Vestvågøy kommune. 
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