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Möten och träffar
Sektionsstyrelsen har haft 7 sammanträden under det gångna verksamhetsåret.
Egna arrangemang
En deltävling i Kvällscupen för ungdomar arrangerades den 4 feb i Brudarebacken som ett ”backrace”
och lockade 74 startande. Tävlingen gynnades av kallt och klart väder och blev en verklig succé till
alla ungdomarnas förtjusning.
Barnens Vasalopp fick tyvärr ställas in pga den dåliga snötillgången.
KM arrangerades i Borås den 4 mars med 12 deltagare.
Dessutom var vi arrangör av Götalandsmästerskapen/DM tillsammans med OK Landehof, IK Stern
och Sävedalens AIK. Tävlingen flyttades till konstsnöspåret I Tranemo. Det blev ett mycket lyckat
arrangemang med 700 startande över två dagar.
Rullskidtävlingen King of the Hill arrangerades den 14 juni med 40 deltagare i klasser från H/D11-12
till H65, som alla kämpade i två deltävlingar, först i fristil och sen i klassisk stil uppför backen från
Allum till Åstebo i Partille.
Den 11-12 september hälls Olympic Day i Prioritet Serneke Arena. Vi ansvarade här för att
skolungdomar fick möjlighet att prova på längdåkning. Totalt deltog 5 skolklasser, som utan någon
skidbakgrund entusiastiskt gav sig ut i spåren.

Träningsverksamheten
Barmarksträning har bedrivits med rullskidor på måndagar och skidgång i Brudarebacken på
onsdagar. I början av december deltog 24 skidklubbare i mycket trevligt förlängt weekendläger i
Nordseter i Norge. För första gången på många år hade vi 5 st ungdomar med på läger.

Tävlingsverksamhet
På SM har vi i år haft deltagande på 5-milen, som avgjordes i Kalix i början av april. Daniel Nordebo
blev här mycket fin 32:a och därmed bäste Götalandsåkare. Samma helg avslutades Intersportcupen
för seniorer med ett lopp på 10 km och här tog Daniel en finfin 19:e plats.
Hilma Markinhuhta deltog i D17-18 i JSM i Sundsvall, bästa placeringen 54:a i skiathlonloppet.
Vid Veteran SM I Kiruna tog Göran Pettersson guld i fristil över 5 km. På övriga distanser blev det
silvermedaljer. Lena Hilmersson blev 3:a i D45 5km klassisk teknik. Övriga deltagare var Peter
Hilmersson, som blev 4:a i H45 och Bertil Persson med två 6:e platser i H70.

Hugo Hilmersson blev uttagen i H14 till ICA Cupfinalen i Ulricehamn och lyckades bäst i skicrossloppet
där han fick placeringen 54:a.
Vid DM som avgjordes i Tranemo i samband med Götalandsmästerskapen fick vi fyra guld genom
Hilma Markinhuhta i D17-18, Peter Hilmersson I H45, Jan Soovik i H65 och Göran Pettersson i H75.
Dessutom tog vi hem fem silver och fyra bronsmedaljer. Hugo Hilmersson var undomsbäst med
brons I H13-14
DM-stafetten avgjordes i Landvetter och vi hade fem lag på start. I D21 segrade vårt lag med Sofia
Ebermark, Amilia Björklund och Lena Hilmersson före GSK lag 2. I H21 tog vi brons och i H40 en
andraplats.
I den populära Kvällscupen för ungdomar och juniorer blev Emil Tedeholm-Larsson total 4:a i H15-16
och Hugo Hilmersson 5:a i H13-14
Många skidklubbare har deltagit i långlopp både i Sverige och Norge. Här följer ett axplock ur
resultatlistorna.
I Västgötaloppet för tjejer dominerade GSK med 4 åkare bland de tolv bästa. Amilia Björklund, 2:a
och Lena Hilmersson 3:a på pallen, följda av Sofia Ebermark på 10:e och Hilma Markinhutha på 12:e
plats.
Ola Martner gjorde ett bra lopp i Holmenkollmarschen över 54 km, där han blev total 72:a endast 25
min efter norska eliten.
Vi ordnade en klubbresa till Skinnarloppet i Malung med 16 skidklubbare på startlinjen tillsammans
med de bästa norska långloppsteamen. Daniel Nordebo blev 34:a, Bra lopp också av Daniel Netz,
Marcus Johansson och Jens Thorild. Anders Soovik åkte in som 19:de i H35. Ett mycket bra damlopp
presterade Amilia Björklund och skidade in på ett finfin 8:de plats.
I årets Vasalopp fick Daniel Nordebo till ett mycket bra lopp och kunde skida in på en meriterande
31:a plats. Ola Martner näst bäste GSK-are på 215:de plats och även Anders Soovik gick in balnd de
femhundra bästa med en 480:de plats. Bäst bland damerna blev Caroline Wilbois på en mycket fin
184:e plats.
På Tjejvasan gjorde Amilia Björklund ett bra lopp och åkte in på 137:de plats. Caroline Wilboa blev
166:a och Hilma Markinhutha 247:a.
Säsongen 2015-2016 startade med sverigepremiären i Bruksvallarna i mitten av november. Daniel
Nordebo gjorde här tre mycket bra lopp. Allra bäst på på den avslutande sprinten och var här endast
2,7 sek från final i konkurrens av hela svenska eliten och delar av den norska.
Rullskidor
Flera skidklubbare har deltagit i rullskidtävlingar runt om i Sverige och också i Danmark och Norge
med framstående resultat.
Bertil Persson och Göran Pettersson blev dubbla svenska mästare genom att vinna H70 klassen resp.
H75 både i masstarten och det individuella fristilsloppet vid rullskidmästerskapen som avgjordes i
Uppsala. Hugo Hilmersson fick två bronsmedaljer i H13-14 med sig hem.
DM vid Kviberg i samband Rullskidfestivalen såg Daniel Nordebo som överlägsen segrare i H21.
I D21 blev det dubbelt GSK genom Lena Hilmersson och Hilma Markinhutha. Segrare i H55 blev. Bertil
Persson.
Säsongens bästa prestation gjorde Daniel Nordebo då han blev 10:a i Rullski Grand Prix i Fredriksstad
i kamp med norska och svenska landslagen.

Utmärkelser - Ulla och Allan Alfredssons fond
Aktiva: Daniel Nordebo Ledare: Bertil Persson
Slutord
Trots en vinter med en knapp veckas natursnö på hemmaplan har vi haft en omfattande verksamhet
och med många deltagare och bra resultat. I vasaloppsveckan deltog 60 st Skidklubbare varav 48
fullföljde söndagens Vasalopp.
Under hösten har ett antal nya medlemmar anslutit sig till klubben, däribland Niklas Henriksson,
landslagsmeriterad skidorienterare, som kompletterar Daniel Nordebo i kommande längdtävlingar.

