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Möten och träffar
Sektionsstyrelsen har haft 5 sammanträden under det gångna verksamhetsåret.
Ett säsongsplaneringsmöte med de aktiva hölls i samband med weekendslägret i Nordseter i
december. Efter säsongen hade vi ”Afterski” träff i klubbstugan i Skatås.
Utbildning
Egna arrangemang
Vår deltävling i Kvällscupen den 20 feb fick inställas då konstsnön i Brudarebacken tyvärr försvann
några dagar innan tävlingsdagen.
Träningsverksamhet
Onsdagar har varit en populär träningsdag då 20-talet aktiva har samlats vid Mölnlycke Företagspark
för rullskidträning under ledning av Adam Blomberg och Johan Kanto. Däremot har inte skidgång på
torsdagarna i Brudarebacken lockats så många utövare.
I mitten av december deltog 36 skidklubbare, varav 6 ungdomar, i ett trevligt långweekendläger vid
Nordseter i Norge.
Ungdomsverksamhet.
Från vår nystart av barn- och ungdomsverksamheten 2018 stadigt ökat antalet barn som är med på
träningstillfällena. Hösten 2018 hade vi 6 barn som var med och tränade. I december 2019 har vi
drygt 20 unika deltagare. Det är lika många flickor som pojkar, men bland våra yngsta är det
övervägande flickor. Träningsverksamheten har på barmark genomförts vid klubbstugan i Skatås och
träning på snö under hösten i Skidome.
En helg i november hölls ett läger för ungdomarna i Skidtunneln i Torsby med 10 deltagare.
Martin Männer och Fredrik Kullberg har ansvarat för verksamheten tillsammans med intresserade
föräldrar. Förhoppningsvis kommer någon av dessa framöver utbilda sig till tränare.

Tävlingsverksamhet
Nils Olsson deltog i USM som avgjordes i Falköping. Loppet avgjordes i fri teknik och Nils blev 41:a i
en jämn H15-klass.

JSM avgjordes i Sollefteå i början av mars. Hugo Hilmersson (H18) deltog på alla distanser och nådde
sin bästa placering på masstartsloppet i fri teknik där han blev 37:a.
Hugo har också deltagit i fyra deltävlingar i Scandic Cup. Bästa resultatet en fin 31:a plats i fri teknik
vid tävlingarna i Hudiksvall. Hugo var dessutom nära att nå finalen i sprinten i Åsarna.
Veteran SM arrangerades i Hällefors i mitten av februari. GSK var största klubb med 12 deltagare och
var även den klubb som dominerade med hela 10 guldmedaljer. Adam Blomberg vann alla tre loppen
i H55. Dubbla guld till Jens Halvarsson i H35, Andreas Berntsson i H40 och Bertil Persson i H75.
Ragnar Crona tog en seger i H45.
MasterWM avgjordes i Beitostölen, Norge med 5 skidklubbare på plats, som alla presterade topp-10
placeringar. Bäst individuellt blev Ragnar Crona som knep en imponerade silvermedalj på 10 km i
klassisk masstart, endast 5 sek från segrande ryssen och Johan Kanto som blev bronsmedaljör på 30
km. I det svenska stafettlag som blev tvåa efter Ryssland åkte Johan Kanto och Ragnar Crona de två
första sträckorna så bra att Sverige ledde med 15 sek före de två avslutande fristilssträckorna.
Götalandsmästerskapen gick i klassisk teknik i Landsbro. Nils Olsson blev 9:a i en tuff H15-klass,
Adam Blomberg och Bertil Persson tog silvermedaljerna i H50, resp H60
Snöbristen gjorde att DM individuellt till slut fick avgöras i Skidome i slutet av mars. Per Löwendahl
vann H40. 5:e platser för Nils Olsson i H16 och Majken Männer i D10. DM-stafetten blev tyvärr
inställd.
I den populära Kvällscupen för ungdomar och juniorer har hela 10 skidklubbare deltagit. Bästa
totalplacering fick Nils Olsson i H15-16 med en 3:e plats.
I årets Vasalopp blev det många framskjutna placeringar och en imponerade breddinsats med hela
24 skidklubbare under medaljtiden. Bäst av alla var Johan Kanto som för första gången placerade sig
topp-100 på 86:e plats. Ytterligare fyra åkte in bland de 250 bästa.
156 Jens Halvarsson, 223 Ragnar Crona, 245 Tommy Bylund, 246 Andreas Berndtsson.
Bäst bland damerna var Ida Lindbergh på 189:e plats.
I Tjejvasan var Caroline Wilbois återigen bäst, på en 197:e plats.
Totalt deltog 65 skidklubbare i Vasaloppsveckan.
Många skidklubbare har deltagit i andra långlopp runt om i Sverige och även i Norge
I det 54 km långa och populära Birkebeinerloppet i Norge deltog gjorde återigen Ragnar Crona ett
mycket bra lopp och placerade sig som 9:a i H45-klassen. Johan Kanto blev 15:de i H35 med en 1,5
min snabbare åktid än Ragnar.
De mest framskjutna placeringarna kom i Skinnarloppet i Malung, då åtta GSK-are åkte in på topp 10platser i sina resp åldersklasser. Johan Kanto bärjade segern i H35, följd av Jens Halvarsson på 4:e och
Daniel Netz på 7:de plats. I H40 blev Tobias Westman 2:a med Ragnar Crona som 4:a endast 9 sek
efter. Andreas Berndtsson blev 6:a i H40 och Otto Leikvangen 2:a i H60.
Rullskidor
Tobias Westman lyckades inte upprepa fjolårets framgångar vid Rullskid-SM under SM-veckan, som i
nu arrangerades i Malmö. Tobias blev nu 29:a på distansen och 33:a på sprinten.
Övriga klasser och distanser avgjordes i Skövde med backrace och masstartlopp. GSK tog hem hela
sju guld, med dubbelsegrar för Johan Kanto i H35, Adam Blomberg i H55 och Bertil Persson i H75.
Tobias Westman vann backen i H40 och hade bästa GSK-tiden på distansen, men det räckte bara till
silver i klassen. Nils Olsson kämpade väl i H16 och fick med sig två 4:e platser hem.

Götalandsmästare blev Lena Hilmersson i D40, Tobias Westman i H40 , Adam Blomberg i H50 och
Bertil Persson i H70. Tävlingen avgjordes i samband med backracet ingående i Göteborgs
Rullskidfestival.
DM avgjordes i under Rollsborundan i Kungälv. Följande kunde titulera sig distriktsmästare där:
H21 Tommy Bylund, H40 Tobias Westman, H50 Adam Blomberg, H70 Bertil Persson.
Utöver detta har många framgångar nåtts i rullskidtävlingar runt om i Sverige. Flera av dom ingående
i Västsvenska Rullskidcupen. I totalsammanställningen noterar vi sju pallplatser för GSK. Seger för
Tobias Westman i H40, följd av Anders Carlsson som tvåa, Adam Blomberg i H50, följd av Jörgen
Sörqvist och Bertil Persson i H70. Tredjeplatser för Johan Kanto i H35 och Sören Skålberg i H60.
I det 90 km långa Klarälvsloppet deltog 11 GSK-are. Tommy Bylund gjorde här ett imponerade lopp i
konkurrens med hela norska och svenska långloppseliten åkte han in på 36:e plats bland över 400
startande och klart bäste GSK-are.

Skidorientering
Inga tävlingar i Götalandsregionen under året pga bristande snötillgång.
Utmärkelser - Ulla och Allan Alfredssons fond
Aktiva: Johan Kanto Motivering; Framgångsrik i långlopp med 86:e platsen i Vasaloppet som topp.
Ledare: Fredrik Kullberg och Martin Männer. Motivering; Ansvariga för den nystartade barn- och
ungdomssatsningen.
Ekonomi
Merparten av intäkterna kommer från Finalloppet samt de aktivas arbete med snötillverkning mm i
Brudarebacken. Dessutom 20000 kr från RF för vår Barn- och ungdomssatsning inom ramen för
Idrottslyftet.

Slutord
Återigen en snöfattig vinter med endast några enstaka dagar med natursnö i Göteborgsområdet.
Träning och tävlingar har skett på konstsnöspåren främst i Borås, Ulricehamn och Tranemo.
Mycket glädjande utveckling med satsningen på barn och ungdomar, som medfört en mer än
fördubbling av antalet aktiva. Ungdomsledarna har under året genomfört hela 36 aktiviteter, både på
snö och barmark.
GSK har varit den dominerande klubben för klasserna H35 och äldre vid Svenska mästerskap både på
snö och rullskidor samt bidragit till med flera topplatser vid MasterWM i Norge.
Sektionens medlemmar har mangrant ställt upp som funktionärer vid Finalloppet samt medverkat till
att tillverka konstsnö i Brudarebacken. Under hösten har vi också organiserat 3 st träningsaktiviteter
för ett 60-talet medarbetare vid Weland AB, vars mål har varit delta i Stafettvasan 2020.
För längdsektion 26 feb 2020
Gunilla Axelson

