Årsmelding 2004 - Leksvik BK
Styret har 2004 bestått av: leder Bård Hindrum, nestleder Roger Næss, kasserer Børge
Arntsen, sekretær Stine Falkfjell og Sissel Skogli.
Vi har våren 2004 hatt 2 treningskvelder i uka i Leksvikhallen a 1,5 t. Høsten 2004 fikk vi
større pågang på treningene og fikk utvida den ene treninga med en time, slik at vi fikk
tilsammen 2,5 t og kunne kjøre voksentrening de siste 5 kvarterene. I tillegg har vi benyttet
gymsalen ved Vanvikan skole.
Antall medlemmer økte fra ca 40 på våren til ca 55 ved årets slutt. Innrapportert til
idrettsregistreringen pr. 31 12.04 er 39 barn/unge u. 19 år og ca 15 over. Av disse barn/unge,
har de aller fleste deltatt på "utabøgdes" turneringer i løpet av året.
Arrangement av div slag:
Arrangerte "Fosentreffen " i mars , med deltakere fra Rissa, Horg, Klæbu., Orkanger og TBK
Vellykket arrangement, hvor vi fikk prøvd ut vårt nye badm. program Cup 2000, som forøvrig
svarte til forventningene.
Har ellers deltatt på Namdal Open, KM for Midtnorsk Badmintonkrets Sør på Sunndalsøra,
UBM i Bergen, Otta Open, Sparebank 1 –cup på Horg, Trønderdroppen i Klæbu,
Møbelringen Julecup TBK .i Leangenhallen, samt klubbturnering.
Har hatt deltakere på forbundssamling i Oslo, kretssamlinger i Klæbu, rankingturneringer i
Moss, Otta og Sandefjord.
Annet
Har fortsatt gitt noe "drahjelp" til Rissa, noe som ser ut til å gi resultater.
Har hatt besøk av Steinar Berg på ei trening før jul.

Konklusjon:
Antall medlemmer har siste året økt betydelig, og flere av våre aktive er stadig på veg opp på
rankingen. Mange nybegynnere skapte utfordringer for oss i høst, men med positive og
hjelpsomme foreldre tilstede har det gått ”tålig” bra. Har siste år hatt noe romsligere økonomi,
og har dermed kunnet støtte spillerne med bl. a. påmelding ved rankingturneringer. Et aktivt
og morsomt år med "Trønderdroppen", hvor vi ble beste klubb, som høgdepunktet?
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