Styrelseberättelse 1/1 2015-31/12 2015
En fredagskväll i maj brann det i Brudarebackens klubbstuga och restaurangdelen
brann ned helt. Sannolikt var branden anlagd. Inom Skidklubben gav vi inte upp,
medlemmar knöt näven i fickan och påbörjade återuppbyggnadsarbetet som nu är i
det närmaste färdigt. Trots en vinter med dålig snötillgång i regionen nådde
skidklubbare inom skiddisciplinerna goda resultat. Daniel Nordebo kom 32:a på
femmilen i SM och blev 31:a på Vasaloppet. Vid JSM i skidor blev Hilma Markinhuhta
54:a i H17-18. Vid veteran-SM i längd vann Göran Pettersson guld i H75 och Lena
Hilmersson vann brons i D45. Vid DM i längd vann klubbens damlag både guld och
silver på stafetten i D21. Inom orientering kom Lovisa Leman 7:a i D20 på SM-sprinten
och på långdistansen vid SM kom hon på 17:e plats. Även arrangörsmässigt höll sig
klubben framme. Under sportlovet anordnade Alpina sektionen skidskola för 53
skolungdomar och i september anordnade Backsektionen en nationell
backhoppningstävling på plasten i Delsjöbacken. Till årets Finallopp var det 3750
anmälda vilket visserligen var en minskning på cirka 500 anmälda men generellt var
arrangemanget lyckat och Finalloppet fortsätter att locka många deltagare. Skidlubben
kan se fram emot kommande verksamhetsår med tillförsikt.
Egna arrangemang
* Vid det 48:e Finalloppet 2015 kom 3169 löpare i mål av 3750 anmälda vilket var 500 färre
anmälda än 2014 och 450 barn deltog i Paprikaloppet. Årets Finallopp var generellt lyckat
och det framfördes goda omdömen från löparna. Det slogs nytt banrekord på herrarnas
långa bana och även i herrklassen på 10 km-banan.
* Alpint har bedrivit skidskola i Brudarebacken, Alebacken och i Ulricehamn under
sportlovet 2015 för totalt 53 skolungdomar.
* I september arrangerade Backe en nationell tävling på plasten i Delsjöbacken med 30-tal
deltagande ungdomar och vuxna. Bland ungdomarna deltog en del i Nordisk kombination
där längdmomentet genomfördes inomhus i Prioritet Serneke arena.
*Brudarebacken höll öppet 9 dagar under vintern.
* Längd arrangerade 4/2 i Brudarebacken en deltävling ingående i Kvällscupen med 74
deltagande ungdomar. Barnens Vasalopp fick ställas in pga. snöbrist. Tillsammans med
OK Landehof, IK Stern och Sävedalens AIK arrangerade man
Götalandsmästerskapen/DM som fick flyttas till konstsnöspår i Tranemo. Totalt 700
startande under 2 dagar. Rullskidtävlingen King of the Hill arrangerades 14/6 med 40
deltagare som kämpade i två omgångar uppför backarna i Partille. 11-12 september hölls
Olympic day i Prioritet Serneke arena och längd ansvarade för att 5 skolklasser fick pröva
på längdåkning i inomhusspåren.
*Orienteringssektionen arrangerade under året 2 etapper i Motionsorienteringen i Skatås
med cirka 100 deltagare vardera gången. Man arrangerade en etapp i Vintercupen, ett
samarbete med 5 OL- klubbar för att få till en roligare vinterträning. Vid Veteran-VM i
Göteborg ansvarade klubben för de öppna banorna på avslutningsdagen.
Träningsverksamhet
* Alpint har under vår och höst 2015 bedrivit skidgymnastik under måndagar på Schillerska
gymnasiet. Man genomförde ett skidläger med skidtest i Sälen 3-6 december med ett 30-tal
medlemmar.
* Backe har haft träningar i Delsjöbacken på tisdagar med 5 deltagande barn i åldern 5-7 år.
* Längd har bedrivit barmarksträning under hösten med rullskidor på måndagar och
skidgång i Brudarebacken på onsdagar. I början av december deltog 24 medlemmar, varav
5 ungdomar,
i ett förlängt weekendläger i Nordseter i Norge.
* Orientering har haft gemensamma sektionsträningar varje torsdag i Skatås under 11
månader av året. Under januari-februari har man deltagit i helgträningar i samarbete med

andra föreningar och i maj, juni och augusti har man deltagit i Motionsorienteringar. Man
har deltagit i några av Marin Västs klubbträningar och även i öppna träningar i GOF:s regi.
Tävlingsverksamhet
* Vid veteran-VM i backhoppning på plastbacke under sommaren kom Lennart Theander 4:a
i H35-40 i K90-backen.
* Vid 5-milen på SM blev Daniel Nordebo 32:a och bäste åkare från Götaland. I
Intersportcupen kom han på 19:e plats på 10 km. Vid JSM kom Hilma Markinhuhta 54:a
på skiathlonloppet i D17-18.
Vid Veteran-SM i Kiruna vann Göran Petterson i H75 på fristilen över 5 km och på övriga
distanser tog han silvermedaljer. Lena Hilmersson vann brons i D45 på 5 km i klassisk stil.
Peter Hilmersson kom 4:a i H45 och Bertil Persson kom 6:a på två distanser i H70. Hugo
Hilmersson blev uttagen till ICA Cupfinalen i Ulricehamn och i H14 kom han 54:a i
skicross-loppet.
Vid DM i Tranemo vanns guld av Hilma Markinhuhta i D18, Peter Hilmersson i H45, Jan
Soovik i H65 och Göran Pettersson i H75, dessutom vann GSK 5 silver och 4 brons, bl. a
vann Hugo Hilmersson brons i H14. Vid DM-stafetten i Landvetter vann D21-lagen guld
och silver. I H21 vann laget brons och i H40 silver. I Västgötaloppet kom Amilia Björklund
2:a och Lena Hilmersson 3:a. I Skinnarloppet i Malung deltog 16 skidklubbare, Daniel
Nordebo kom 34:a och Amilia Björklund blev 8:a i damklassen.
Av 6 fullföljande skidklubbare var Amilia Björklund bäst vid Tjejvasan på 137:e plats och
bäst bland 48 fullföljande skidklubbare på Vasaloppet blev Daniel Nordebo 31:a plats. Ola
Martner kom på 215:e plats och Anders Soovik på 480:e plats.
Bertil Persson liksom Göran Pettersson vann dubbla guld i H70 respektive i H75 vid
svenska rullskidmästerskapen i Uppsala. Hugo Hilmersson vann dubbla brons i H14. I
kamp med svenska och norska landslagen kom Daniel Nordebo 10:a i Rullski grand prix i
Fredrikstad.
* Under året var det inom orienteringssektionen 64 tävlande, varav 23 ungdomar, som
svarade för totalt 660 starter, vilket var 11 fler tävlande och 150 fler starter än 2014. GSK
deltog för första gången med ett eget lag på 25-manna vilket är världens största
orienteringsstafett. Lovisa Leman i D20 vann guld i sprint och på medeldistans. Vid SM
blev hon 7:a i sprinten och i finalen på långdistansen kom hon på 17:e plats. Vid 5-dagars
i Borås deltog 27 skidklubbare.
Övrigt
* Vid årsmötet 2015 i klubbstugan i Skatås deltog 22 medlemmar.
* GSK har cirka 400 medlemmar.
* Årets kostnadsersättningar för 2015 från ”Ulla och Allans fond” tilldelades Daniel Nordebo
(längd) som aktiv och till Bertil Persson (längd), Filip Leman
(Orientering) och Lennart Andersson (Fri-idrott) som ledare.
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