
 

  

 

Årsmøte 25.02.2021 

 

Årsmelding Leknes Skiklubb 



Styret 
Aktiviteter og inntekter står i forhold til hverandre og klubben har en god økonomisk 
plattform. 
Styret har i 2020 bestått av: 

• Inge Harald Olsen, leder �e- tJ · ()t,::,en_

• Lars Bøe, medlem L� � �k
• Sigve Olsen, sekretær '�L,1..-.-Q y___,,,-------------.

Raymond Bakken, medlem �!•:�
-=-.; 

, • 

GJermund V1an, medlem *--__ _/(_ • 

• Jannicke Børve Nysæther, medlemvan vµL(tz_, B. i-J�c;@llr�

Styret i Leknes Skiklubb 2020, i tillegg har Siv Bentzen vært engasjert som ekstern kasserer. 

Styret har i koronaåret 2020 kun avholdt ett ordinært styremøte. Styret takker alle som 
har bidratt til klubbens drift, praktisk og økonomisk. 

Medlemmer 
Medlemsmassen holder seg stabil og ved utgangen av året var det 312 registrerte 
medlemmer i klubben, mot 305 i 2019. 
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Skiløyper 
Meget god skisesong og sjelden vi har hatt slike snømengder i Vest-Lofoten som 
denne vinteren. Som vanlig var det Hagskaret som gjorde den store forskjellen med 
snøforhold langt ut over våren, og siste tur med tråkkemaskin ble kjørt 3. mai.  
160 timer kjørt med Tråkkemaskin. 
 

 

Adwicesprinten/Telenorkarusellen 
Meget gode snøforhold gjorde at vi fikk arrangert tre flotte løp i januar - februar. Ca. 
70 deltagere på hvert løp. To løp ble avlyst som følge av koronasituasjonen.  Premie-
utdelinga måtte også avlyses, men ble gjennomført etter siste løpskarusell i juni, da 
smittetiltakene var lettet litt på. 
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Gammen rundt 
Snøforhold og planlegging var i skarp rute to dager før løpsdagen, men så ble Norge 
stengt ned 12 mars, og løpet måtte avlyses. Veldig synd for skiklubben og alle lø-
perne som hadde meldt seg på. Synd også for rekrutteringa til skiidretten, da dette 
rennet fungerer som treningsmål for mange av våre lokale løpere. 
 

EXTRA karusellen 

 
I mai var smittetrykket gått ned og vi kunne arrangere løpskarusellen vår. Tre løp ble 
arranger i mai - juni, med god deltagelse fra våre lokale løpere. Mange gode tider, og 
en solid løyperekord ble status. Premieutdelingen ble gjennomført etter siste løp og  
43 stykker hadde da deltatt på alle tre arrangementene. 
 

Leknesløpet 
På grunn av koronasituasjonen måtte også årets Leknesløpet avlyses på planlagt 
dato 22 aug. Et litt redusert løp ble arrangert tre uker senere. Løpeinteressen er blitt 
merkbart større i Lofoten de siste årene, det var derfor veldig positivt at vi fikk ar-
ranger dette tradisjonelle løpet 26. september med distansene Barneløp, 5 km og 10 
km. 
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Rulleski- og flerbruksløype 
Denne 1.5 km lange asfalterte løypa er en skikkelig velsignelse for våre skiløpere. 
Fin asfalt og en god trasé,  uten stein og sand, alltid klar til bruk. I år fikk vi også ut-
betalt 930.000 i spillemidler for det arbeidet som er lagt ned i denne løypa. 
 

 
Løypa gir også mulighet for å gå på ski tidlig i sesongen når det er svært lite snø. 

Rulleskitrening 

Fra juni har skiklubben hatt en fast ukentlig rulleskitrening. Litt varierende oppmøte, 
men vi har stort sett vært 7-10 stykker på trening. Høydepunktet var kanskje da vi fikk 
den nytilsatte kultursjefen i kommunen på besøk i høst. Hun var en meget habil skilø-
per i sin ungdom, og hadde fortsatt teknikken inne. 
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Skitrening for barn 
Tina og Raymond har også i år hatt ansvar for disse treningene. Det har blitt en fin 
og stabil gruppe, som er veldig ivrige. Dessverre har treningene blitt noe sporadisk i 
år på grunn av  korona. 
 

 
Været er ikke alltid på vår side, men da trekker vi innendørs og gjør basistrening. 

 
 

Motivasjon med Marthe – i koronatider 
En kveld i juni fikk vi storfint besøk av tidligere landslagsløper, nå trener for Team 
Veidekke Innlandet, Marthe Kristoffersen. 
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Etter en lengre korona-dvale var det 15 meget ivrige løpere fra Leknes Skiklubb, og 
våre naboer fra Blest, som stilte til ei kjempegod barmarksøkt ledet av Marthe Kristof-
fersen. 

 

 

Tråkkemaskinen 

Vår flotte maskin har fått kjørt seg med 160 timer i 2020. Uvanlige snømengder og en 
lang sesong ble det. Erfaringsmessig er det mye folk ute på dagtid og vi har også i år 
forsøkt å  kjøre opp løypene tidlig dagen, alle ukedager. 
 

 
 
I vinter fikk vi prøvd den nye traseen i Smørdalen på Hagskaret. Kjempefin løype i et 
snøsikkert terreng. Når vi tråkker alt er hele traseen vår er på 3.3 mil. Traseen på 
hoppbakkesida er ca. 6.5 km og der var det meget folksomt i vinter. 
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Lysløypa 

Det har vært et problemfritt år i lysløypa, med kun et par lyspærer som har måttet 
skiftes. På senhøsten, da den nye traseen i Skulbruheia var ferdig, og alt tømmer 
kjørt ut, ble store deler av lysløypa grusa opp. Nå er den slett som et stuegulv. 
 

 
 

Klubbhuset/Skibua - nå med hjertestarter 
Skibua fungere fantastisk godt som oppbevaring av utstyr til skitreningene og under 
våre løp, sommer som vinter. Vi har etterhvert fått godt med utstyr i bua og styremø-
ter blir også avholdt i bua. 
 
Skiklubben fikk i år, etter søknad, tildelt en hjertestarter fra Ida Eides minnefond. 
Kurs ble gjennomført i slutten av september og starteren står nå i bua og kan nås 
kjapt ved behov. 
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Utvidet turvei i Skulbruheia 
Denne turstien ble gjort ferdig i 2020 og ble meget bra. Entreprenøren har bygget et 
lite samlingssted ved denne traseen, som ble fantastisk flott med bord og benker i 
stein . 
 

 
 

Borga aktivitetsanlegg 
Også i år har aktivitetsanlegget blitt mye brukt til aking, kos og trening. Området er 
under press fra flere andre aktiviteter som ønsker å etablere seg i området. Vi håper 
likevel at vi får bevare anlegget som det er også i framtida. 
 

Anlegget på Hagskaret 
Skiklubben har i 2020 bygget en ny skigarasje på Hagskaret. Her vil tråkkemaskinen 
stå i den tider av året det er snø i høyden og ikke på i lavlandet på Leknes. Bygget 
står på Røde Kors sin tomt og de har fått plass i garasjen til sin snøskuter . 
 

 



Side 10 av 14 

Vi har i sommer også planert store deler av en ny trase rundt hoppbakken. Denne vil 
bli gjort ferdig i 2021.  
 

 
 
På våren ble skiklubben ,etter søknad , tildelt 50.000 kr fra Lofotposten og DNB til lys 
i hoppbakken. Fem lys er montert og har fungert fantastisk i høst. 
 

 

Skiklubben har også bidratt til at den ærverdige varmebua i hoppbakken er restaurert 
og i bruk. Denne er utstyrt med kodelås og alle som ønsker det får kode ved og ta 
kontakt med skiklubben . 
 

En stor takk til grunneiere i området Hagskaret for å stille sine arealer tilgjengelig for 
aktivitetsutvikling på Vestvågøy. Uten velvilje fra dere ville arbeidet med å restaurere 
og legge til rette for friluftsaktiviteter ikke vært mulig. 
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Den nye gapahuken montert i hoppbakken i høst er mye i bruk allerede. 
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Ny profil på drakter 
2020 ble året vi oppdaterte oss på draktsiden. Det er noen år siden sist, og forand-
ring fryder. 
 

 
 

Jul i Bymarka 
Etter oppfordring ble julegrana tent en uke tidligere enn vanlig. Dette for å lyse opp i 
mørke koronatider. Mange setter pris på julegrana i høstmørket. 
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Kommunikasjon 
Ved årsskiftet passerte vi 2416 likerklikk på facbooksida vår. Vi ser at rekkevidden for 
innleggene er meget god, og størst når folk følger med på løyperapporter og aktivite-
ter for barn. 
 

 
 
Nettsida www.leknesski.no holdes også oppdatert med en del nyheter og administra-
tiv informasjon.  
 

 
 
 

Mange støttespillere 
En god vinter med flotte skiløyper gjør at mange vil bidra til vårt arbeid. Våre hoved-
sponsorer gjennom flere år Lofotentreprenør, Adwice og Coop Extra bør nevnes spe-
sielt i denne sammenhengen. 
 
Vi har også mange andre bidrar med betydelige beløp, blant annet sponser Scandia 
oss med 500 liter drivstoff.  Skiklubben mottok også kr. 200.000 til skigarasjen på 
Hagskaret fra sparebanken1 Nord-Norge . 
 

http://www.leknesski.no/
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Skiklubben har mange som stiller opp for klubben hver gang vi trenger det til et nytt 
prosjekt. Alle har blitt presentert på skilt og på nett/sosiale medier. 
Kraft til idretten, Grasrotandelen og Norgesbingo har også gitt oss mer regulære inn-
tekter og gjort det enklere å planlegge fremtidige aktiviteter. 

 
Huk at ved å bruke lokale leverandører og handel lokalt støtter man indirekte arbei-
det til Leknes skiklubb. 
 

Klubbens bidrag til trivsel og folke-
helse i Vestvågøy kommune 
2020 har vært et godt år i friluftsaktivitetens navn, med utbyggingsprosjekter og sports-
lige arrangementer. 
Tilrettelegging og restaurering har gjort at Hagskaret er i ferd med å vende tilbake til 
fordums prakt som utfartssted og skimekka for hele øyas befolkning.  
Forlengelse og utbedring av eksisterende lysløype videre opp Skulbruheia har gjort 
det enda mer attraktivt med turer ut fra Leknes sentrum. 
Unger og voksne trener og er med på løp og skirenn. 
I en tid da mye har vært stengt, og innendørssport i stor grad har opphørt, har tilrette-
leggingen for utendørs aktivitet vært viktigere enn noen gang  
Leknes Skiklubb har også i 2020 vært en stor bidragsyter til god folkehelse  og trivsel 
på vestvågøy. 
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