
Årsmelding 2013  -  Leksvik BK  
 
Styret har i 2013 bestått av:  
 
Leder:              Bård Hindrum  
Nestleder         Ole Even Kruksve   
Kasserer           Marit Aalberg  
Sekretær          Stine Falkfjell     
Styremedlem   Anders Grande 
Styremedlem   Roger Næss 
 
Web-ansvarlig  Otto Rosvoldaune  
 
                       
Det har i 2013 vært avholdt 4 styremøter og 27 saker ble behandlet.  
  
Vi har i hele 2013 hatt 3 treningskvelder i uken i Leksvikhallen med til sammen 6 timer.  
Halvparten av dette har vært forbeholdt barn/aktive, samt at disse også har hatt tilgang til resten 
av treningstidene.   
I tillegg har det også vært treninger i Vanvikanhallen, 3 treningskvelder hver uke. En kveld 
forbeholdt barn/ unge, en kveld for voksne og en familiekveld. 
Det har i tillegg vært 1,5 timer i uken- fellestrening med Rissa, for de som vil satse mest. 
 
Antall medlemmer ved siste registrering var 99. 
  
Arrangement/ Turneringer:  
Arrangerte vår egen turnering "Fosentreffen " i mars.  
Arrangerte Gammelhøna-cup i oktober, med god deltakelse.  
 
Har ellers deltatt på: 
KM i Sykkylven 
Smash-cup Klæbu 
Namdal Open  
Verdalstreffen 
NTNUI Open og Treffpunkt NTNUI 
Rørvik vårcup 
Otta Open 
Storsjøcup i Østersund  
Rissa Clearcup 
Tommy Gåsbakk minneturnering i Grong 
Trønderdroppen i Klæbu 
Møbelringen Julecup TBK   
Blodslitet Grong 
 
8 spillere deltok på UBM i Trondheim. 
 
Erlend har deltatt på alle 4 rankingturneringene i U15, samt en ranking i U17. 
4-kløveret Danila, Iver, Ina og Silje har deltatt på alle 4 rankingturneringene i U13.   
Alle 5 ligger blant de 7 beste på rankinglistene i alle kategorier! 
 
I juni deltok Danila, Iver, Silje og Ina på landsfinale i lagserie i Kragerø. Her tok de fire en 
solid tredjeplass 
 



I mai ble Erlend, Danila, Iver, Silje og Ina invitert til talentsamling i Oslo. Danila ble i 
etterkant av dette tatt inn på talentteamet.  
Dette er første gang noen fra klubben har vært på talentteamet. 
 
 
Annet:  
Egen klubbturnering med god deltakelse både fra foreldre og aktive. 
 
24 til 27 juni arrangerte klubben sin første badmintonleir. 28 ungdommer i alderen 11-17 år  
fra Herøy, Trondheim, Orkanger, Kolvereid, Ålesund, Norborg, Rissa og Leksvik deltok. 
Vi fikk mange positive tilbakemeldiner etter leiren og har nå som mål at dette skal bli en årlig 
tradisjon.  
 
 
Stine  / Bård 
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