Meddelande 2012-05-02.

UTFÖR OCH SNOWBOARD.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SÄSONGEN 2011-2012
Alpina sektionen har följande att redovisa från gångna säsongen.
MÖTEN-TRÄFFAR
Sektionsstyrelsen har under säsongen haft 4 styrelsemöten, 4 sektionsträffar med information om
aktiviteter, träning och skidlägerplanering, 2 sektionsfester samt ”kick-off”, lussefest och
avslutningsträff.
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 Örgryte-Härlanda Föreningsråd samt vid förhandlingar med Idrotts- och Föreningsförvaltningen och Park- och Naturförvaltningen av HansJ.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-dec2011och jan-april2012
med 15-tal ungdomar och 10-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.2011 och april 2012 under ledning av Marielle och Hans-J.Borkmann.
SKIDTRÄNING-LÄGER-SKIDSKOLA
Den trditionella säsongsstarten med skidtest i Sälen 1-4.Dec.ställdes in i sista ögonblicket men
Följdes av 4 förlängda weekendläger i bl.a.Branäs och Hundfjället.

BRUDAREBACKEN-SKIDSKOLA
Omfattande underhållsarbeten och investeringar präglade säsongen.Bl.a.nya rörledningar och
ventiler,reparationer av snökanoner samt systemet,ny större bod för skiduthyrning,upprustning av serveringen,allmän städhelg,ny begangnad snöskoter mm.var poster utöver de ordinarie
åtgärder.För att spara energi har 2 st.värmepumpar instllerats.
Skidskola bedrevs under helger och vintersportlovet under ledning av Hans-J.Borkmann och
skolor besökte anläggningen vid friluftsdagarna.
Ett STORT TACK till våra medlemmar Irene Qviding, Bob Bäckström, Jan Sjöstedt, Anders
Brödje med familj, Annelie Selfwin, Mikael Bååt,Ulla och Hans-J. Borkmann med flera för
omfattande arbetsinsatser.

Skidskola i Brudarebacken
SAMMANFATTNING.
Vintern kom lite sent igång men vi lyckades bra trots allt att genomföra våra aktiviteter
och verksamheter med bl.a.våra familjer där ungdomarna ordentligt kommit i gång.
För min egen del var och är jag p.g.a.en åkomma aktivitetsmässigt begränsad.
Till alla funktionärer och instruktörer ett hjärtligt TACK för alla uppoffrande insatser.
OBS!! Nästa säsong startar skidgymnastiken i Schillerska måndagen den 10 sept. 2012.

En skön sommar!!-så möts vi snart igen.
Hans-J.Borkmann.
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