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Styret 
Styret har i 2021 bestått av: 

 

 

Styret i Leknes Skiklubb 2021, i tillegg har Siv Bentzen vært engasjert som ekstern kasserer. 

Styret har 2021 avholdt ett ordinært styremøte. Styret takker alle som har bidratt til 

klubbens drift, praktisk og økonomisk. 

Medlemmer 
Medlemsmassen har en liten økning og ved utgangen av året var det 340 registrerte 

medlemmer i klubben, mot 312 i 2020. 



Side 3 av 14 

Skiløyper 
Vinteren 2021 var av det dårlige slaget når det gjelder snø og skiføre. Tråkkemaskin 

gikk bare 20 timer. Dette fordi det sjelden var snø nok til at vi kunne bruke maskin. 

Heldigvis hadde Terje Wiik kjøpt seg både ATV og slodd. Terje kjørte ganske mye for 

oss denne vinteren, både på Leknes og Hagskaret. 

 

Adwicesprinten/Telenorkarusellen 
På grunn av lite snø fikk vi bare arrangert to løp i vinter. Disse fikk imidlertid veldig god 

deltakelse med 87 stykker på første løp og 98 på andre løp. Fine forhold under begge 

løpene. Ingenting kan måle seg med skirenn i nydelig vintervær, fantastiske løyper og den 

atmosfæren som skapes på skistadion. Pga restriksjoner rundt covid ble premieutdelinga 

gjort etter siste løp i EXTRAKARUSELLEN i juni . 
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Gammen rundt 
Dessverre hadde vi ikke snøforhold i vinter som gjorde det mulig for oss å  arrangere 

dette tradisjonsrike turrennet. Det er noen partier i traseen som krever mye snø og vi 

var ikke i nærheten av det i år . 

EXTRA karusellen 

 

EXTRA karusellen gikk som planlagt, med veldig god deltagelse over tre løp. 80 - 81- 57 var 

deltagertallene. Alle som hadde deltatt i 3 løp fikk pokal. Veldig populært er også trekning av 

to fruktkurver etter hvert løp, sponset av EXTRA.. 

Leknesløpet 
Leknesløpet ble arrangert lørdag 28 august som en del av HØSTVEKKA. Her hadde vi 

faktisk 150 deltagere fordelt på barneløp, Sparebank 1 halvmaraton, Sport 1 mila og EXTRA 

femmeren . Fantastisk løpedag med godt vær og god stemning. Skiklubben arrangerte dette 

etterhvert så tradisjonsrike løpet for 8. gang i 2021. 
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Rulleski- og flerbruksløype 
Vi er bra heldig som har denne løypa på Leknes . Løypa fungerer fantastisk som 

treningsarena på rulleski for liten og stor,  særlig etter at gangfeltene er strødd på høst. Hver 

høst har vi også rekordtidlige skiforhold i løypa takket være asfalt uten stein. 5 cm snø med 

et lite islag i bunnen,så er det skøyteforhold. 
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Rulleskitrening 
Litt utpå sommeren begynner spørsmålene å komme på vår interne facebookgruppe om når 

rulleskitreninger starter. Vi er en god gjeng som har stor glede av disse treningene. Sosialt 

og artig.Turen går ofte opp til Oppdøl og tilbake, med avslutting med intervaller i 

rulleskiløypa. 

Skitrening for barn 
Tina og Raymond har stått på også i 21 med en ivrig gjeng. Snøforholdene har påvirket også 

skitreningene, men vi er så heldig og hatt mulighet til å trekke inn på treningsrommet til 

videregående skole når værgudene har slått seg vrang. Raymond og Tina gjør en fantastisk 

jobb med disse treningene, et arbeid som er veldig viktig for skiklubben og for ungene som 

deltar. Flere fra denne treningsgruppa deltok på VM på ski (Vestvågøymesterskap) på 

Bøstad,  arrangert av Blest. 
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Tråkkemaskinen 
Tråkkemaskinen hadde en forholdsvis rolig vinter og vi hadde faktisk bare én tur til Gammen 

og Hagskaret. Tar vi med årets siste måned ble ikke resultatet så verst likevel. Vi hadde 

faktisk skiføre og tråkkemaskinløype i det meste av desember, inkludert jul og romjul. 

 

Vi opplever en enorm interesse, og veldig mye folk i løypene. Dessverre hadde vi et uhell på 

første tur mot gammen siste helg i november. Det var kommet 40 cm snø, men marka under 

snøen var ikke frosset til slik vi trodde. Vi havnet i et lite tjern i starten av Stormyra, men 

takket være Rasmussen Anlegg og andre gode hjelpere fikk vi opp maskin samme kveld. 

Det har blitt et par runder med reparasjoner i etterkant, men alt er nå på stell igjen. 

Skiklubben har nå investert i en GPS til Tråkkemaskinen og er det usikkerhet om ruta så kan 

vi følge linja på GPS’en. 
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Lysløypa 
I disse dager har lysløypa vår lyst opp Bymarka i 11 år. 3 lys er byttet ut i løpet av disse 

årene. Nå monterer vi bare led-lys når de gamle svikter. I høst fikk vi en feil på linja ned til 

Lofothallen. På grunn av været ble denne ikke utbedret før februar 22. Jannicke og John 

Sverre gjør en strålende jobb med pæreskift og vedlikehold. 

 

Klubbhuset/Skibua 
Et fabelaktig lite hus som vi har stor nytte og glede av, både under løp,skitreninger og annen 

møteaktivitet. Bua er alltid oppvarmet og med nøkkelkasse ved ytterdøra kan brukere vi 

stoler på ha tilgang . 
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Tursti og aktivitetsanlegg 
Det er i år gjort noen tilpasninger på vår nye tursti i Skulbruheia. Gjennom årstidene 

ser man fort hvis grøfter og stikkrenner ikke er gode nok. Aktivitetsanlegget bak 

Lofothallen er veldig mye brukt av familier, skoler og barnehager på tur. Så snart 

snøen legger seg er det full fart i bakken med aking ,snøbrett og ski. 

 

Hagskaret 
Vi har i 2021 jobbet videre med planering av den nye skitraseen rundt hoppbakken på 

Hagskaret. Deler av veien ble gruset opp i januar mens det var skikkelig barfrost. Dette var 

en plass vi ellers ikke ville kommet til pga myr. I november ble det jobbet videre fra 

hoppbakken og nedover og da snøen la seg i slutten av november gjensto det ca. 300 m 

som blir tatt til våren. 
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Gapahuken vi monterte i hoppbakken i fjor har vært veldig godt besøkt, både sommer og 

vinter. Tilbakemeldingene er meget gode.  Skiklubben har bygget to nye porter slik at det er 

mulig å stenge av løypa på sommeren når bøndene slipper ut sauene sine . Vi har også 

bygget en lite bro der skifolket kjører ned fra smørdalskammen. 

ATV og kompaktor 
Vinteren 2021 viste at vi hadde et hull når det gjelder utstyr til tråkking. Vi kan over tid ikke 

være avhengig av andres utstyr for å får tråkket løyper. Vi søkte derfor vår nye 

hovedsponsor SPAREBANK 1 om støtte til kjøp av ATV og kompaktor. Støtten vi fikk på 

100.000 kr. gjorde at vi siste helga i november kunne hente vår nye Polaris ATV i Harstad. 
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Dette er en meget flott og artig maskin som vi vil få stor glede av i årene framover. Raymond 

har virkelig fått kjørt seg med tråkking på skaret ukene før jul.og resultatet ble fantastisk bra . 

På skaret har vi nu både ATV, kompaktor, slodd og en sporsetter. 
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Jul i Bymarka 
Ingen jul uten juletre med lys i Bymarka. 

 

 

Kommunikasjon 
Skiklubben har passert 2600 følgere på Facebook og er fortsatt mest likt av damer. 
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Nettsida www.leknesski.no holdes også oppdatert med en del nyheter og 

administrativ informasjon. 

 

Støttespillere 

 

Skiklubben fikk i høst nye hovedsponsor i tillegg til vår trofaste støttespiller gjennom mange 

år; Lofotentreprenør. Vi inngikk en 3-årig avtale Sparebank 1 Nord-Norge. Dette er veldig 

viktig for oss som er på konstant jakt etter penger til våre mange prosjekter. Adwice og Extra 

er også meget gode støttespillere som bidrar årlig. Vi må også nevne, Norgesbingo,  Kraft til 

idretten og Grasrotandelen, som er viktige inntektskilder for skiklubben ? 

Gode bidrag er også kommet fra Trafikkskolen Leknes,  Brødrene Skog,  Sparebanken 

68˚Nord, Lofoten Elektro, Mekk,  Nordheim Holding og Østbø. Disse har også fått fin plass 

på sponsorrekka på skistadion 

http://www.leknesski.no/


Side 14 av 14 

Klubbens bidrag til trivsel og 

folkehelse i Vestvågøy kommune 
2021 har vært et godt år med prosjekter og sportslige arrangementer i koronatrygge 

omgivelser. 

Både på Hagskaret og i Bymarka på Leknes er det stor utfart. 

Investering i nytt utstyr har gjort at vi kan holde flere løyper åpne, både med lite og 

mye snø. 

Ivrige unger og voksne trener og er med på barmarksløp og skirenn. 

Leknes Skiklubb har nok et år bak seg som en stor sterk bidragsyter til god 

folkehelse  og trivsel på vestvågøy. 


