
Årsmelding 2007  -  Leksvik BK  
 
Styret har i 2007 bestått av:  
 
Leder:              Bård Hindrum  
Nestleder         Roger Næss   
Kasserer          Børge Arntsen  
Sekretær          Stine Falkfjell     
Styremedlem   Ole Even Kruksve   
  
Web-ansvarlig  Otto Rosvoldaune  
Revisor             Eli Johansen               
  
Det har i 2007 vært avholdt 5 styremøter og 45 saker ble behandlet.   
Vi har i hele 2007 hatt 3 treningskvelder i uka i Leksvikhallen med til sammen 5,5 timer.  
Halvparten av dette har vært forbeholdt barn/aktive, samt at disse også har hatt tilgang til resten 
av treningstidene.   
Alle treningstidene, også voksentreningene, har vært godt besøkt.  
Antall medlemmer ved siste registrering var 57.  
  
Arrangement /Turneringer:  
 
Arrangerte "Fosentreffen " i mars.   
Har ellers deltatt på:  
KM i Kr.sund 
Smash-cup Klæbu 
Namdal Open   
NTNUI Open og Treffpunkt NTNUI 
Otta Open   
Storsjø-cup i Østersund  
Sparebank 1 –cup på Horg   
Trønderdroppen i Klæbu  
Møbelringen Julecup TBK    
 
Prestasjoner /rankingplasseringer.  
Flere kretsmestre - stor deltakelse og fine plasseringer under de fleste turneringene.  
De som pr. i dag ligger høyest på rankinglistene, er: Eirin dsu 17- nr 12 med 76 poeng, Stian R 
hsu 15 - nr 19 med 49 poeng  og Borgar hsu 17 –nr 17 med 79 poeng.  
  
Annet  
Egen  klubbturnering med god deltakelse både fra foreldre og aktive, samt fra Rissa BK . 
Gammelhøna-cup 9.juni med påfølgende festligheter!!! 
Vi hadde 8 deltakere med på ”Smash-camp” (treningsleir) i Grong   
Har hatt spillere både på forbunds / kretstreningene i Klæbu.   
Har hatt deltakere med på rankingturneringer i Klæbu ,Trondheim og Otta.  
5 spillere deltok på UBM på Bygdø. 
Fortsatt med  lagserie U-13/U-15/U-17 . 
Runa har også våren  07 vært trener sammen med Bård på onsdager, og har hatt ansvar for 
teknikktrening med de litt viderekomne. Hun har fått godtgjøring for dette og opplegget har 
fungert greit. 
Espen har hatt noe delansvar høst 07, mot godtgjøring. Han har fullført Trener-1 kurs. Helene har 
tatt første del av kurset. 
   
Bård / Stine  
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