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Skiløyper 
Vinteren 2019 ble slett ikke verst til Lofoten å være. Vi gikk på rulleski i rulleskiløypa i 
romjula og de første to ukene av januar var også bart - før det virkelig brakka løs i 
slutten av januar. 70 cm snø på ett døgn var en artig opplevelse. 
En uke med mildvær midt i februar fikk oss ned på jorda igjen.  Det var Hagskaret 
som berga skisesongen, også i 2019, hvor vi fikk tatt i bruk en ny trase på 5 km 
runde rundt hoppbakken.  
Alt i alt rulla tråkkemaskinen i 160 timer vintersesongen 2019. 

 

Adwicesprinten/Telenorkarusellen 
Denne sesongen ble det fire magiske onsdagskvelder med fantastisk skiføre. Delta-
kelsen var litt lavere enn vi får med løp i helg, men vi tror at dette er framtida for våre 
skirenn – vi må ta rennene når snøen er der. 
Deltakelsen på de fire rennene var henholdsvis 73, 87, 82 og 70 deltakere. 
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For første gang arrangerte vi åpent klubbmesterskap. Rennet  gikk på Hagskaret, 
med 10 deltakere. 

 

Gammen rundt 
For første gang ble vårt turrenn Gammen Rundt terminfesta. Det gjorde faktisk at vi 
ikke fikk arrangert løpet i 2019 fordi snøen var vekk på den datoen. For kommende 
år vil vi gå tilbake til vårt gamle system og arrangere rennet når det er snøforhold.  
 

EXTRA karusellen 

 
Vi arrangerte tre løp i mai / juni, med god deltagelse. Vårt nye tidtakersystem EQ Ti-
ming fungerte meget fint, godt styrt av Gunnar og Stian. Artig å se hvor mange ivrige 
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barn som koser seg med startnummer på brystet. Totalt 48 pokaler ble delt ut til de 
som hadde deltatt i alle tre løpene. 
Deltakelse på disse tre løpene var henholdsvis 70, 60 og 61. 
 

Leknesløpet 
Tradisjon tro gikk Leknesløpet nest siste helg i august. Barneløp,5 km, 10 km og 
halvmaraton sto på programmet. På grunn av arbeid ved videregående skole måtte 5 
km løypa legges om i år, men det gikk helt fint. 
Godt vær og 98 løpere stilte til start, 61 konkurrerte på tid, og mange lokale løpere 
debuterte på halvmaraton – en kraftprøve for mange. 

 
 

Rulleski- og flerbruksløype 
Vi er veldig fornøyd med å ha fått en slik flott treningsarena på Leknes. Løypa blir 
mye brukt, med og uten rulleski.  
Løypa gjorde også at Lofoten og Vesterålen skikrets la en treningssamling for ung-
dommer hit på sommeren. De kosa seg veldig i rulleskiløypa og aktivitetsanlegget. 
Svært positivt er det også at vi kun trenger 5 cm med snøfall for at vi kan tilby skifor-
hold. Det ble mange runder her på ski både i november og desember. 
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Rulleskitrening 

Det er en trofast gjeng som møtes ukentlig til ei skikkelig rulleskiøkt med mye fartslek 
og intervaller. Det er sosialt, og gir også god motivasjon i treningsarbeidet. Skiklub-
ben har kjøpt inn flere par rulleski i år, både til voksne og barn. Utstyret blir lånt ut til 
personer som er nysgjerrig på om dette er noe for dem.  
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Skitrening for barn 
Tina og Raymond gjør en fantastisk jobb med skitrening for barn. Uke etter uke 
utenom sommersesongen kjører de treninger, i all slags vær. 
Vi har fått en veldig fin gjeng med barn som også er veldig ivrige og vi er heldig som 
får låne et styrkerom av Vest-Lofoten videregående skole - Det har nok berga endel 
treninger nær været har vært på det mest ufyselige. 

 
 

Tråkkemaskinen 
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Vår nye Husky har fungert utmerket. Mye godt utstyr, og gledelig nok også mer miljø 
vennlig enn den gamle. 160 timer ble kjørt og den sto på Hagskaret i en lang periode 
på slutten av vinteren før den før onsdag før påske ble fraktet «hjem» på maskin-
henger. 
 

Lysløypa 

Vi hadde litt teknisk trøbbel i 2019, men vi fant ut av problemet og på ettervinteren 
var alt på stell igjen. Lysløypa på Leknes er mye brukt. Vi slår på lysene i oktober og 
slukker 1. april. Vi har en kostnad på omlag 17.000 kr til strøm i løpet av året. Så 
spørs det om det kan bli montert lys også i den nye traseen i Skulbruheia. 
 

Klubbhuset/Skibua 
Skibua på stadion ble ferdig innredet første uka i januar og nytt høyttaleranlegg kom 
på plass. Under våre løp har både speaker og tidtakere det på stell. Alle våre styre-
møter avholdes også i de nye lokalene. Skigarasjen fikk også ny beis i sommer og 
framstår som godt vedlikeholdt. 
 

 
 

Utvidet turvei i Skulbruheia 
Skiklubben fikk byggeløyve til 800 meter med turvei fra Gapahuken (LOIF-huken) 
langs traseen som går til Gammen. Prosjektet har blitt litt ekstra utfordrende pga. av 
ekstra massene som måtte fraktes inn og at den gamle lysløypa måtte forsterkes 
noen plasser. Ca. 600 meter er bygget i 2019 og prosjektet skal ferdigstilles i 2020. 
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Borga aktivitetsanlegg 
Vi observerer at det er mange som trener og leker i anlegget. Spesielt morsomt er 
det på dager med snø og hvor bakken er full av akebrett. 
 

Kommunikasjon 
Skiklubben har fått rundt 300 nye følgere på Facebook i løpet av 2019 og passerte 
da 2300.  Vi ser at rekkevidden for innleggene er meget god, og naturlig nok størst i 
skisesongen når folk følger med på løyperapporter og barns aktiviteter på skirenn. 

 
 
Hjemmesiden www.leknesski.no ble i 2019 revitalisert og lagt ut med ny profil. 

http://www.leknesski.no/
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Jul i Bymarka 
Også i år tente vi julegrana – ingen jul uten! 

 
 

Mange støttespillere 
Vi opplever at Leknes skiklubb får god tilbakemelding på det arbeidet som utføres og 
at det vi gjør oppleves som viktig for folks trivsel. 
Skiklubben har mange som stiller opp for klubben hver gang vi trenger det til et nytt 
prosjekt. Banker har bidratt betydelig og det har også lokalt næringsliv og enkeltper-
soner. Alle har blitt presentert på skilt og på nett/sosiale medier. 
Våre hovedsponsorer gjennom flere år Lofotentreprenør, Adwice og Coope Extra bør 
nevnes ekstra spesielt i denne sammenhengen. Ved å handel lokalt støtter man indi-
rekte arbeidet til Leknes skiklubb. 
Kraft til idretten, Grasrotandelen og Norgesbingo har også gitt oss mer regulære inn-
tekter og gjort det enklere å planlegge fremtidige aktiviteter. 
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Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
2019 har vært nok et svært aktivt år, både innen annleggsutvikling og sportslige aktivi-
teter. 
I tillegg til tilrettelegging for individuell aktivitet så ble «Ekstrakarusellen» og «Lek-
nesløpet» arrangert på barmark og «Adwicesprinten/Telenorkarusellen» og 
«Klubbmesterskapet» på snø.  
Vi ser at utvidelsen av løypenettet på Hagskaret har revitalisert området som utfarts-
sted på vinteren og skapt ny interesse for bruk området. 
Rulleski-/flerbruksløypa har gjort Leknesmarka mer tilgjengelig og økt muligheten for 
å få skiføre også ved svært lite snø. Spesielt gjelder dette perioden desember-januar. 
Leknes Skiklubb har også i 2019 vært en stor bidragsyter til helsefremming og trivsel 
på vestvågøy. 
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