
Årsmelding 2017  -  Leksvik BK  

Styret har i 2017 bestått av:  
  
Leder:              Anders Grande 
Kasserer:           Marit Aalberg  
Sekretær:          Tor Erik Rønne   
Styremedlem:   Lasse Hafeld 
Styremedlem:   Roger Næss 

                       
Det har vært avholdt 5 styremøter og det er behandlet 20 saker i 2017.  
I tillegg har deler av styret hatt flere planleggingsmøter i forbindelse med arrangering av 
rankingturnering. 
  
Vi har i 2017 hatt 4 treningskvelder i uken i Leksvikhallen med til sammen 7,5 timer.  
Halvparten av dette har vært forbeholdt barn/aktive, samt at disse også har hatt tilgang til 
resten av treningstidene.  I tillegg har det vært treninger i Vanvikanhallen en kveld pr. uke.  

Jens Solheim har vært hovedtrener, mens Vebjørn Rønne har hatt ett særlig ansvar for 
nybegynnertreningene.  

Antall medlemmer ved siste registrering var 66. Dette er en nedgang på 25 medlemmer fra 
2015. 
  

Arrangement/ Turneringer:  
I november arrangerte klubben for tredje gang rankingturnering i Vanvikanhallen.  
(U17 X ranking). 69 spillere fra 20 forskjellige klubber deltok. Selv om vi etter hvert har fått 
en del erfaring med å arrangere slike arrangementer, er dette en stor og krevende oppgave for 
klubben. Med stor dugnadsinnsats kom vi i mål og vi fikk også denne gang positive 
tilbakemeldinger og høy score på oppmannsrapporten. 

I april arrangerte vi vår årlige turnering «Fosentreffen.» (Barn/ungdomsturnering).  
49 spillere fra 7 klubber deltok. 

Har ellers deltatt på:  
KM Ålesund 
Smash-cup (Klæbu) 
Verdalstreffen 
Namdal Open (Grong) 
NTNUI Open og Treffpunkt NTNUI (Trondheim)  



Ålesundsvippen 
Orkla cup (Orkanger)  
Midsommernatt (Fron)  
Knut Liland Køpp 
Øradobbelen (Verdal) 
Storsjøcup i Østersund  
Rissa Clearcup 
Tommy Gåsbakk minneturnering (Grong)  
Ålesundcupen 
Trønderdroppen (Klæbu) 
TBK Julecup (Trondheim)  
Blodslitet (Grong) 

Erlend, Silje og Iver har deltatt på 5 rankingturneringer, Danila på 4, Øystein 3, Elias og 
Julian 1. I tillegg har Karoline og Robin deltatt på 3 seniorrankinger.  

Danila har to førsteplasser i HS og en førsteplass i HD, som beste rankingresultat. Det har 
vært flere topplasseringer til LBK spillerne på rankinger, men det er kun Danila som har fått 
første plass i år. To av rankingene til Danila har vært grand prix turneringer, mens Erlend, Iver 
og Silje har deltatt på en grand prix turnering hver. 

4 spillere deltok på UBM i Moss. Her gjorde Danila en kjempeprestasjon og endte opp med 
førsteplass i HS og HD og tredjeplass i MD.  

Vebjørn, Jenny, Erlend, Iver og Silje deltok på junior NM på Lillehammer.  

LBK spillere har også deltatt på U23 mesterskap på Sotra og på Senior NM i Kristiansand.  

Leksvik BK har også deltatt på lagserie. I sesongen 16/17 ble det stilt lag i både 1. og 2. 
divisjon. For sesongen 17/18 klarte dessverre ikke klubben å stille 2. divisjonslag. 

Danila gikk over fra talentteamet til U17 landslaget fra høsten 2017. Han har deltatt på flere 
store internasjonale turneringer sammen med landslaget. Til klubbens stolthet ble han i 
november uttatt til å representere Norge i U17 EM i Praha. 

Annet:  
På etterjulsvinteren ble det arbeidet aktivt for å rekruttere flere unge spillere. I forbindelse 
med ett kulturarrangement i hallen sto flere medlemmer på stand for å profilere klubben.  
Tor Erik hadde i forkant laget en infobrosjyre om klubb/badminton som ble utdelt.  I etterkant 
besøkte Jens og noen av ungdomsspillerne skolen. Alle skoleklasser mellom 2-7 klasse fikk 
en skoletime hvor de fikk prøvespille badminton. De ble samtidig invitert til å møte i 
gymsalen til nybegynnertrening en gang hver uke. Etter hvert ble treningen flyttet til 
Leksvikhallen. Som ett resultat av rekrutteringsarbeidet er det nå cirka 10 yngre barn som 
deltar på trening. 



Det har også vært satt av fire kvelder hvor det har vært ett tilbud om badminton gjennom 
Allidretten.  

I februar ble det arrangert klubbutviklingskveld. Dette var ett tilbud gjennom forbundet og vi 
fikk besøk av utviklingskonsulent Andre Høydebråten fra NBF.  21 medlemmer deltok på 
klubbutviklingskvelden. Det kom mange gode innspill til forbedringer og satsningsområder. 
Ut fra dette utarbeidet Andre Høydebråten en rapport /handlingsplan.  En del tiltak er 
gjennomført, men det er fortsatt mye klubben bør arbeide videre med.  

I forbindelse med Tommy Gåsbakk Minneturnering ble det arrangert dommerkurs i Grong. 
Her deltok Vebjørn og han mangler nå bare en del praktisk dømming før han blir godkjent 
kretsdommer.  

Det ble ikke arrangert badmintonleir i 2017. I stedet fikk egne spillere samt de eldste 
ungdomsspillerne i kretsen tilbud om en treningssamling som gikk over en helg. 13 spillere 
fra Leksvik, Rissa, Verdal og Klæbu deltok. Jens og Robin var ansvarlig for treningsopplegg.  

Jenny har laget ny hjemmeside til klubben. Hun har så langt ikke klart å få den mobiltilpasset, 
men siden er ellers ferdig og i bruk. 

Som sommeravslutning hadde vi klubbturnering og pizzaservering i Leksvikhallen.  

Aksjoner: 
I forbindelse med «Kamferdropsfestivalen» hadde Jenny og Erlend ansvar for salg av kaffe og 
vafler under et arrangement på buret til Anders. 

Under et kulturarrangement i Leksvikhallen fikk klubben forespørsel om rigging av scene/
hall.  Klubben tjente 15 0000 kr på dette oppdraget.  

Økonomi: 
Etter noen år med underskudd fikk vi i 2015 ett overskudd på 30 000 kr. I 2016 steg 
overskuddet til 118 000 kr. I 2017 har vi igjen ett underskudd på 10 000 kr.  
Hovedårsaken til dette er inntektstap. I 2016 arrangerte vi sommerleir og 2 rankingturneringer 
på samme år. I 2017 hadde vi en ranking og ingen leir. Stevneinntekter har derfor gått ned 
med 95 000 og sponsorinntekter med 20 000.  
I tillegg har årskontingenter gått ned med 21 500.  
Det er også gjort flere innvesteringer som påvirker økonomien. Det er blant annet kjøpt inn ny 
strengemaskin (kr 16 800,) ny PC ( kr 6 500) og to nye stativer og nett (kr 21 600.) 
Det skal nevnes at det er gitt ett tilskudd på 10 000 kr fra Grandehagen barnehagefond til 
innkjøp av strengemaskin. Det er også gitt ett tilskudd på 6000 kr fra NBF til stativ og nett 
(ikke inntektsført før 2018). Disse tilskuddene har gjort det mulig å investere i nødvendig 
utstyr, men dekker på langt nær kostnadene. 



 

Leksvik 21.mars 2018 
 
Marit Aalberg  


