Meddelande 2011-05-07.

UTFÖR OCH SNOWBOARD.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SÄSONGEN 2010-2011
Efter en ytterligare fin snövinter har Alpina sektionen följande att redovisa från gångna säsongen.
MÖTEN-TRÄFFAR
Sektionsstyrelsen har under säsongen haft 4 styrelsemöten, 5 sektionsträffar med information om
aktiviteter, träning och skidlägerplanering, 2 sektionsfester samt ”kickoff”, lussefest och
avslutningsträff. I samband med möten genomfördes konditions- och styrketräning och så bjöds
det på fika i vår klubbstuga i Skatås samt i Önnered.
SEKTIONSSTYRELSE-KONTAKTMÄN-TRÄNARE.
Hans-J. Borkmann
ordföranden, lägerledare, skidinstruktör, barmarkstränare,
utbildningsledare.
Marielle Borkmann-Edgren sekreterare, lägerledare, skidinstruktör, barmarkstränare
Viola Nilsson
kassör, tävlingsanmälan, värdinna
Christine Borkmann
skidinstruktör, barmarkstränare, ungdomskontakt
Tomas Broberg
snowboardtränare, medlemskontakt
Anders Engwall
snowboardtränare
Martin Kössler
tur- och telemark
REPRESENTATION:
Göteborgs Skidklubb representerades i SDN Härlanda Föreningsråd samt vid förhandlingarna
med Idrotts- och Föreningsförvaltningen och Park- och Naturförvaltningen av Hans-J. Borkmann.
Vidare representerades GSK vid ”Fritismässa Härlanda” av Ulla och Hans-J. Borkmann som
också byggde upp montern.
TRÄNING-LÄGER.
BARMARKSTRÄNING:
Har bedrivits under hela säsongen, dvs. både höst- och vårterminen aug-dec 2010 och jan-april
2011 med 15-tal barn, 15-tal ungdomar och 15-tal vuxna.
Konditions- och styrketräning samt utegympa i Rudalen och Skatås.
SKIDGYMNASTIKEN
Måndagar mellan kl.18-20 i Schillerska gymnasiet med rytmisk skidgymnastik och smidighetsträning mellan sept.2010 och april 2011 under ledning av Marielle och Hans-J. Borkmann.
Speciellt uppskattat är Marielles initiativ med familjegympa, dvs. gympa och lekar med barn och
föräldrar.
SKIDTRÄNING SKIDTRÄNING LÄGER-SKIDSKOLA

Uppstart av skidsäsongen med
traditionellt skidtestläger i Lindvallen
följdes av 6 förlängda weekend-läger i
bl. a. Sälen, Trysil, Hemsedal och ett
nytt ställe Säfsen.

BRUDAREBACKEN-SKIDSKOLA
En tidig start med omfattade vinterverksamhet t.ex. skidskola mm. vid Jul-Nyår-Trettondags
lov följdes av en växlande väderperiod- så även under vintersportlovet- därefter avtog besöksfrekvensen. Mer än 260 deltagare i skidskoleaktiviteterna registrerades under säsongen.
Instruktörer Hans-J.Borkmann och Annelie Selfvin.
Under säsongen hade vi återigen skadegörelser och omfattande reparationer att kämpa med.
Ett stort projekt att modernisera Brudarebackens anläggning är under bearbetning för att
kunna förelägga Göteborgs kommun.
Ett STORT TACK till våra medlemmar Irene Qviding, Bob Bäckström, Jan Sjöstedt, Anders
Brödje med familj, Annelie Selfwin, Ulla och Hans-J. Borkmann med flera för omfattande
arbetsinsatser.

Skidskola i Brudarebacken
SAMMANFATTNING.
En sådan vinter med all den snön önskar vi oss många år framöver. Samtidigt kan vi
konstatera att Göteborgs Skidklubb är Göteborgs främsta förening på att skapa förutsättningar för utövande av all slags skidsport – utförsåkning med snowboard och telemark, backhoppning, längdåkning – samt friluftsliv och friskvård för alla göteborgare.
Erkki Kähärä med sina mannar skapade en längdskidbana med skrap- och konstsnö i
Skatås – Sölve Zetterlund, Örjan Åsvatne m.fl. ordnade hoppbackarna – och så alla tidigare
nämnda som arbetade med Brudarebacken.
Till alla funktionärer och instruktörer ett hjärtligt TACK för alla uppoffrande insatser.
OBS!! Nästa säsong startar skidgymnastiken i Schillerska måndagen den 12 sept. 2011.

En skön sommar!!- så möts vi snart igen.

Hans-J.Borkmann.
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Minnesord
Arne-Einar Selfwin
En av våra trogna medarbetare i Brudarebacken avled efter en tids sjukdom den 25 mars 2011
i en ålder av 93 år.
Arnes intresse för skidsporten blev som en passion för honom redan under hans verksamhetstid i Winterthur-Schweiz-tydligt inspirerad av sin far. Han älskade Alperna-bl.a. Zell am Seedär även vi hade våra vinterläger.
I Brudarebacken var han en trogen medhjälpare bl.a. som skidinstruktör och spred glädje med sin
speciella humor.
Vi minns honom med stor tacksamhet.
Göteborgs Skidklubb
Hans-J.Borkmann

