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Skiløyper 
Vinteren 2018 starta veldig bra, med snø i jula og første ukene av januar, men så for-
svant snøen i lavlandet midt i januar. Deretter fikk vi to måneder med kalt og klart 
vær, men ingen nedbør. Vi hadde fortsatt skiføre på Hagskaret, og her kjørte vi løy-
per hele vinteren. I april kom det snø i lavlandet igjen. Tråkkemaskin gikk 200 timer, 
det dobbelte av en «normalvinter» de siste årene. 
 

 
 

Adwicesprinten/Telenorkarusellen 
Vi fikk kun avviklet  to løp i 2018. Disse ble kjørt midt i april, med skikkelig påskeføre. 
Totalt 99 personer deltok på disse to rennene. Vi vurderte en stund og ha skirenn for 
ungene på Hagskaret, men slo det fra oss på grunn av trafikksikkerheten med mange 
barn som da har måttet krysse veien i 80 sonen. 

 

Gammen rundt 
Vi fikk også arrangert Gammen rundt 7. april, med 27 deltagere, et løp som ble an-
nonsert 2 dager i forkant, da vi plutselig fikk snø nok til å komme oss til Gammen. 
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Ekstrakarusellen 
Vi arrangerte tre løp i karusellen i mai og juni. Der fikk vi også prøvd vårt nye tidtaker-
system; Emit. Alle som løp på tid måtte melde seg på via nettet, noe som fungerte 
bra. 184 løpere stilte til start på disse løpene. Mange setter åpenbart stor pris på 
denne karusellen. 

 
 

Leknesløpet 
Leknesløpet ble arrangert siste helg i august med halvmaraton ,10km og 5km på programmet, 
i tillegg til barneløp. Været var ikke på vår side den dagen, men likevel meget god deltagelse, 
totalt 106 personer, og mange gode tider. 
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Rulleski- og flerbruksløype etablert 
Vår nye, fantastiske RULLESKI- og FLERBRUKDLØYPE ble asfaltert i slutten av Juni. Si-
den har den vært meget godt besøkt, både av folk på rulleski og andre brukere. 
Løypa ble bygget med støtte fra Sparebank1 Nord-Norge, Lofoten Sparebank, Nordenfjelske 
Bykreditts stiftelse og Gjensidigestiftelsen. Stor takk til alle bidragsytere! 

 
 

Rulleskitrening 

Vi har hatt ukentlige treninger i løypa siden august. Rulleskiløypa viste seg å passe svært bra 
for intervalltrening og en gjeng på rundt 10 personer jaget hverandre rundt løypa en gang i 
uka. 
Ungene kom også i gang med rulleskitrening i år. Dette er både utfordrende og artig for den 
yngre garden. 
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Skitrening for barn 
Raymond og Tina har en fast gjeng som har møtt opp jevne og trutt, hele året. I vinter 
var de fleste treningene på Hagskaret som følge av snømangel i lavlandet, men det 
fungerte også bra. Det har også blitt avholdt basistreninger innendørs. Vi har to me-
get godt utdannet og inspirerende trenere og det setter ungene pris på. 

 
 

Ny tråkkemaskin 

Skiklubben fikk i september levert en helt ny, miljøvennlig tråkkemaskin fra Oweren. 
Prislappen var på om lag 2,5 millioner, finansiert ved salg av den gamle maskinen, 
egenkapital og et lån. Lånet ble betalt ned i romjula, takket være Sparebank1 fondet 
som gav oss 250.000 kr og en rekke private sponsorer som støttet oss med til sam-
men tilsvarende beløp. Alle disse har fått plass på vår sponsorport på skigarasjen. 

 
Nå har vi det beste utstyret på markedet, og det trengs, all den tid vi kjører løyper i 
tildels meget krevende områder, bratte bakker og en distanse på 3 mil. 
 

Lysløypa 

Lysløypa fungerer kjempemessig, året rundt, med mye folk og mange forskjellige ak-
tiviteter. Vi fikk en feil på fotocelle i høst, men den ble raskt fiksa . 
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For å bedre organisere de ulike «trimgruppene» i løypa laget vi en veileder der vi ba 
om at de som går klassisk benytter løypa som er kjørt opp til venstre, skøytetraseen i 
midten, og de gående til høyre. Denne bedre og bedre utover året. 

Borga aktivitetsanlegg 
Vi gleder oss over at anlegget blir mye brukt av skoler og barnehager i Leknes områ-
det til aking og bålkos. De aller sprekeste av oss tar også intervaller i bakken og  tre-
ner styrke i treningsstativet. 
 

Kommunikasjon 
Skiklubben passerte på slutten av året 2000 følgere. Vi ser at oppmerksomheten er 
svært stor på enkelte innlegg og at interessen følger været og de aktivitetene vi har 
gjennom året. 

 
 
Hjemmesiden www.leknesski.no ble i løpet av 2018 tatt ned som følge av uoppdatert 
nettsideteknologi. Vi ønsker fortsatt å ha en hjemmeside som tar vare på informasjon 
på en systematisk måte. I løpet av 2019 vil ny hjemmeside være oppe å gå. 
 

Jul i Bymarka 
Ingen jul uten julegran med lys i lysløypa. 
Også i år tente vi julegrana, en hyggelig tradisjon som vi får 
mye positiv tilbakemelding på. 
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Nytt klubbhus på plass på stadion 
Klubbhuset som har blitt laget av elevene ved byggfag ble heisa på plass i romjula. 
Mange har vært med å sponset dette bygget, og realisert en gammel drøm om eget, 
oppvarma hus til møter og oppbevaring av utstyr . 

 
 

Stadig nye planer 
Flere større prosjekter ble avsluttet i 2018 og det 
er derfor mulighet å gyve løs på nye utbygginger 
og utbedringer i løypesystemet. Styret i skiklubben 
ønsker, som første prosjekt, å planere en trasé på 
ca. 800 meter, videre fra gapahuken i dagens lys-
løype. 
På slutten av året fikk alle 14 grunneiere besøk av 
skiklubben for å innhente deres tillatelse, og alle 
har gitt oss tommel opp. 

 

Mange støttespillere 
Skiklubben har hele året søknader om støtte inne hos ulike organisasjoner, og glede-
lig nok er det flere som gir positiv tilbakemelding. Vi opplever at Leknes skiklubb ny-
ter stor respekt for det arbeidet som utføres, at det oppfattes som viktig og nyttig for 
mange. 
Mye penger kommer også inn via VIPPS - fra brukere som har fine opplevelser i 
løypa . 
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Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
2018 har vært et svært aktivt år, både innen annleggsutvikling og sportslige aktiviteter. 
I tillegg til tilrettelegging for individuell aktivitet så ble «Ekstrakarusellen» og «Lek-
nesløpet» arrangert på barmark og «Adwicesprinten/Telenorkarusellen» og «Gam-
men rundt» på snø.  
Det er en økende interesse for skitrening blant barn og unge og det har vært trenings-
tilbud både på barmark og snø. 
Asfaltering av løype for rulleski-/flerbruk har gjort område mer tilgjengelig og økt mu-
ligheten for trim og friluftsliv i vårt nærområde for nye brukergrupper. 
Leknes Skiklubb har også i 2018 vært en stor bidragsyter til god folkehelse og innbyg-
gernes trivsel i Vestvågøy kommune. 
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