Längdsektionens verksamhetsberättelse 1 jan – 31 dec 2016.
Sammansättning och organisation
Ordförande: Gunilla Axelson
Kassör:
Anders Axelson
Övr ledamöter: Camilla Lundgren
Fredrik Kullberg
Bertil Persson
Freddy Tengberg
Sven Larsson
Möten och träffar
Sektionsstyrelsen har haft 7 sammanträden under det gångna verksamhetsåret.
Egna arrangemang
En deltävling i Kvällscupen för ungdomar den 24 feb fick flyttas till Bollekollen. Där avgjordes
tävlingen som ett ”backrace” och lockade 70 startande. Tävlingen gynnades av kallt och klart väder
och blev en verklig succé till alla ungdomarnas förtjusning.
Vi stod också som arrangör för Stafett-DM. Tävlingen fick tyvärr inställas pga få anmälda lag.
Rullskidtävlingen King of the Hill arrangerades den 29 maj med 40 deltagare i klasser från H/D11-12
till H65, som alla kämpade i två deltävlingar, först i fristil och sen jaktstart i klassisk stil uppför backen
utefter Tingsvägen från Kvastekulla till Åstebo i Partille.
Dessutom var vi medarrangörer vid Serneke Skidfestival 23-25 september, där vi hade huvudansvaret
för långloppet med 30 deltagare, som också gällde som DM för Göteborg.

Träningsverksamheten
Barmarksträning har bedrivits med skidgång i Brudarebacken på onsdagar under Peter Hilmerssons
ledning. I början av december deltog 28 skidklubbare i ett mycket trevligt förlängt weekendläger vid
Skeikampen i Norge.

Tävlingsverksamhet
Hugo Hilmersson, H15 deltog i USM, som avgjordes i Boden, där bästa placering kom i distansloppet
där han blev 46:a Hugo var också uttagen till Folksam Cup finalen i Sveg och blev där 55:a som bäst i
jaktstarten.
Götalandsmästerskapen gick i år i fri teknik i Boxholm. Hilma Markinhuhta blev 8:a i D18 och Hugo
Hilmersson 20:e i H15.
Vid Veteran SM i Hällefors tog GSK dominerade med hela 8 medaljer 3-dubbel svensk mästare blev
Göran Pettersson i H75. Anders Soovik vann 2 guld genom segrar på de klassiska distanserna i H40
och Lena Hilmersson vann 5 kilometersloppet i D45 och blev 2:a i masstarten. Jan Soovik tog två
bronsmedaljer i H65
DM avgjordes i Borås i den fria stilen. Gunnar Markinhuhta vann i H50 och Jan Soovik i H65.

I den populära Kvällscupen för ungdomar och juniorer har 8 skidklubbare deltagit. Totalt bäst med en
6:te platser för Hugo Hilmersson i H16 och Johan Wall Jungbjer i H14, där Nils Olsson kom på 7:de
plats.
Daniel Nordebo har under året tävlat i långloppscupen SKi Classic i Team Uden. Bästa resultatet
nädde Daniel med en 47:de plats i italienska långloppet Cortina-Toblach.
På hemmaplan minns vi hans sekundsstrid med hemmaåkaren Markus Jönsson i Tranemoloppet. I
samma lopp blev Amilia Björklund 4:a i D21.
Många andra skidklubbare har deltagit i långlopp. Här följer ett axplock ur resultatlistorna.
Seger i Renraiden I Norrbotten. kan noteras för nyförvärvet Niklas Henriksson, som mestsdels tävlar i
Skid-OL
Övriga fina framgångar av Caroline Wilbois, 2:a i D21 i Roslagsloppet. Fredrik Norman, 4:a i H40 i
Bergebo Skimaraton. Anders Soovik, 6:a i i H40 och pappa Jan 7:a i H65 i Stråkenloppet.
Anders Soovik gjorde också ett bra resultat i Birkerbeinerloppet, då han åkte in som 38:a i H40 med
tuff norsk konkurrens och avverkade den 54 km långa banan i fjällterräng på 3.11 tim
I Västgötaloppet för tjejer blev Hilma Markinhuhta 14:de och Sofia Ebermark 19:de
Vi ordnade en klubbresa till Skinnarloppet i Malung med 4 skidklubbare på startlinjen.
I årets Vasalopp var Anders Soovik klart snabbast på tiden 4.46.01 på 503:de plats.. Bäst bland
damerna blev återigen Caroline Wilbois på en fin 198:e plats.
På Tjejvasan förbättrade Caroline Wilbois sin fjolårsplacering och blev nu 143:a, drygt 2 min före
Lena Hilmersson på 168:de plats och Hilma Markinhuhta var nästa skidklubbare, som 287:a.
Veteranerna Göran Pettersson i H75 och Bertil Persson i H70 blev totalsegrare i Kinds Veterancup. En
tävlingsserie som arrangeras på onsdagar på konstsnöspåren i Borås, Ulricehamn och Tranemo.
Klubbmästerskapet avgjordes vid Hestrastugan i Borås den 7 mars med följande mästare:
D21 Camilla Lundgren, H40 Anders Soovik, H60 Bertil Persson,
H14 Oscar Wall Jungbjer, H12 Johan Wall Jungbjer

Rullskidor
GSK-arna blev framgångsrika när SM på rullskidor avgjordes på Gotland. GSK tog hela 9 SM-guld. Per
Löwendahl H40, Jan Soovik H65, Bertil Persson H70 och Göran Pettersson i H75 tog dubbelt guld
genom att vinna både i fri och klassik teknik. Daniel Nordebo blev meriterande svensk mästare i H21 i
fristil.
På DM vid Kviberg i samband Serneke Skidfestival sågs Daniel Nordebo och Bertil Persson som
segrare i H21, resp H60.
Utöver detta har många fina framgångar noterats i rullskidlopp runt om i Sverige. Bertil Persson har
vunnit 7 tävlingar i H60 och H70. Jan Soovik har triumferat vid 5 tillfällen i H65. Bland seniorerna har
Daniel Nordebo och Daniel Netz gjort fina resultat.
Skidorientering
Lerums SOK lyckades på ett förtjänstfullfullt sätt ordna DM i skidorientering på Öjareds golfbana i
slutet av januari. Gunilla Axelson vann D55 och i D21 tog Maria Magnusson och Sara Bengtsson 2:a
och 3:de platserna.
Utmärkelser - Ulla och Allan Alfredssons fond
Aktiva: Anders Soovik
Ledare: Peter Hilmersson
Slutord
Ingen toppår resultatmässigt, men många skidklubbare syns i resultatlistorna. Veteranerna är de som
haft mest framgångar medan vi fortfarande har svårt att rekrytera ungdomar.

