LÅNKE IDRETTSLAG
– LAGET
MED SJEL OG
IDRETTSÅND

Lånke idrettslag ble stiftet 12. mai 1918.
100 idrettsinteresserte ungdommer møtte på Trudvang for å starte et idrettslag.
I starten var det aktiviteter innen friidrett, sykling og terrengløp samt ski da.
Lånke ski-lag hadde da allerede tyvstartet, da de hadde virket fra 1906.
For disse idrettsglade ungdommer, var samholdet stort og stor fokus på
«breddeidretten» framfor å dyrke fram enerne. Lite visste de nok da hvor viktig
idrettslaget ville bli for lokalsamfunnet, og hva bygda sammen klarte å skape sammen,
gjennom godt samhold og stor dugnadsånd.

Nettsidene våre finner du på
www.lånkeil.no
Nettsidene er utviklet av

Idrettslaget mot strømmen
SPONSORPAKKER
Dette er en presentasjon for deg
som kunne tenkt deg å gi
sponsormidler til Lånke IL

Lånke Idrettslag har på flere vis
vært laget mot strømmen.
Vi har vist at vi kan løfte i lag, vi
kan bygge og vi kan drifte.
Og viktigst av alt, vi kan gi gode
idrettslige tilbud til våre barn,
unge og voksne i Lånke.

Frigården
Hjelp oss å holde Skihytta vedlikeholdt, og ikke
minst hjelp oss med å holde aktiveten oppe.
Vi trenger din støtte for å sikre gode opptråkkete
løyper også i framtiden.
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Noen viktige milepæler
• 1970 åpner skihytta på Julåsen. Flyttet
i1988 til der den står i dag. Benyttes flittig
og har en 3,2 km lysløpe rundt seg. Andre
løyper kjøres også opp av en flittig
skigruppe.
•

1986 åpner ny gressbane, og løpebane på
Tønsåsen. En stor investering for laget.
Senere ble bygd stevnehus og kiosk. Et
komplett anlegg var på plass, Tønsåsens
fjellskrent fungerte godt som tribuner.

•

1991 åpner vi storstua vår, Lånkehallen.
Den var et samarbeid med Lånke
Skytterlag og innbyggerne i bygda. 1. etg
med handballhall, kafeteria og garderober
var kostnadsberegnet til 10 mill kr.
Skepsisen hvorvidt at lånkbygda skulle
makte å finansiere, bygge og drifte hallen
var stor. Men vi viste alle at vi klarte å løfte
i lag!

•

2007 åpner laget sin egen kunstgressbane,
kostnadsberegnet til 4,7 mill kr.
Prosjektering og gjennomføring gikk
meget raskt, næringsliv og privatpersoner
bidro med kapital og arbeidskraft. Banen
ble raskt en magnet for barn og ungdom.
Åpen for bruk i skoletida også, gjør banen
til et viktig element for barn og ungdoms
oppvekstvilkår. Banen er åpen hele året.

VI LØFTER I
FLOKK
Lånke idrettslag bidrar til god
samfunnsutvikling oss som er
bosatt i Lånke

1.

Samhold og samspill
mellom folk som bor her

2.

3.

Barn og ungdom får en
sunnere helse og livsstil.

Idrettslaget er en viktig
samfunnsbygger

Bli med å støtt vårt arbeid !
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Flere viktige milepæler for Lånke IL
•

2012 kjøper skigruppa en ny løypemaskin, som vil kraftig forbedre kvalitet på
løypenettet på Frigården. Vår skigruppe investerer for 6-700 000kr. Nok en gang
stiller bygda opp, med å kjøpe andeler og delta i dugnad!

Laget består i dag av fotball-, handball, trim, friidrett-, ski- og allidrettsavdeling.
Anleggsdrift og idrettsaktiviteter går hånd i hånd. Lånke idrettslag har som andre lag
stort behov for støtte fra sponsorer og andre, da dette koster. Dugnadsdrift på alt vi gjør,
gir all inntekt og tilskudd full effekt til idretten, til våre barn og unge.
Vi setter pris på alle som vil være med på det vi i Lånke sammen skaper!

