Styrelseberättelse 1/1 2016-31/12 2016
Under året rustade Skidklubben för framtiden. Arbetet med återuppbyggnaden av
stugan i Brudarebacken och renoveringsarbetet av klubbstugan fortsatte. Klubben
erbjöd många bra arrangemang. Finalloppet lockade fler än 3000 till att anmäla sig
och trots dåligt väder fullföljde 2440 löpare. Alpint bedrev skidskola för 48 ungdomar.
Backe arrangerade en hopptävling i Delsjöbacken för ungdomar med 30 deltagare.
Längd arrangerade en längdtävling för ungdomar i Kvällscupen med 70 deltagare.
Orientering arrangerade Natt-DM tillsammans med IF Marin Väst med 329 anmälda.
Vid Veteran-VM i backhoppning var Lennart Theander mycket nära att vinna brons.
Vid Veteran-SM i längd vann Göran Pettersson 3 guld i H75, Anders Soovik 2 guld i
H40 och Lena Hilmersson ett guld i D45. Vid ungdoms-SM i längd kom Hugo
Hilmersson 46:a. Vid Sprint-SM i orientering tog sig Lovisa Leman till final i elitklassen
(D21) där hon blev 28:a.
Egna arrangemang
 Vid det 49:e Finalloppet 2016 kom 2440 löpare i mål av 3200 anmälda vilket var 550
färre anmälda än 2015. Cirka 1300 löpare fullföljde 10 km-loppet som ingick i
Göteborgs- klassikern. Pga. regn och blåst hade Paprikaloppet flera naturliga
vattenhinder under den 200 meter långa banan. Men de flesta deltagande barn
verkade mest uppskatta detta inslag. Även bland de övriga löparna var det en
positiv inställning trots vädret.
 Alpint har bedrivit skidskola i Brudarebacken, Alebacken och i Ulricehamn med
uppföljningsmöten i Rosendalshallen under sportlovet 2016 för totalt 48 icke
föreningsanslutna skolungdomar.
 Backe arrangerade 17-18/9 en deltävling i Svenska ungdomscupen på plasten i
Delsjöbacken med 30 deltagande hoppare där 18 av dem även deltog i Nordisk
kombination där längdmomentet genomfördes inomhus i Kvibergsarenan. Man har
anordnat flera event i Delsjöbacken för företag och kamratföreningar.
 Brudarebacken höll öppet 11 dagar under vintern.
 Längd arangerade 24/2 en deltävling ingående i Kvällscupen med 70 deltagande
ungdomar. Tävlingen fick flyttas till Bollenkollen där den genomfördes som ett
”backrace”.
Rullskidtävlingen King of the Hill arrangerades 29/5 med 40 deltagare som kämpade
i två omgångar uppför backarna i Partille. Längd var medarrangörer vid Serneke
skidfestival 23-25/9 där man hade huvudansvaret för långloppet med 30 deltagare
som gällde som DM för Göteborg.
 Orienteringssektionen arrangerade tillsammans med IF Marin Väst 18/3 Natt-DM i
IK Uvens klubbstuga med 329 anmälda. Man svarade för 2 etapper i
Motionsorienteringen i Skatås med cirka 100 deltagare vardera gången och en
etapp i Vintercupen. Orientering var värd för en etapp i GOFs Sommarserie där
drygt 200 löpare sprang på kartan som Lennart Andersson tagit fram över Valåsen i
Fräntorp.






Träningsverksamhet
Alpint har under vår och höst 2016 bedrivit skidgymnastik under måndagar på
Schillerska gymnasiet. Man genomförde ett skidläger med skidtest i Hemsedal 1-4
december med 28 medlemmar.
Backe hade under sportlovet träning för 6 ungdomar i Delsjöbacken.
Längd har bedrivit barmarksträning under hösten med skidgång i Brudarebacken på
onsdagar. I början av december deltog 28 medlemmar i ett förlängt weekendläger i
Skeikampen i Norge.
Orientering har haft sektionsträningar varje torsdag, oftast i Skatås med 10-25
deltagare per gång. Under jan.-febr. har man haft 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 mer avancerad träning i
GOF:s regi.











Tävlingsverksamhet
Vid veteran-VM i backhoppning vecka 36 i Tschagguns i Österrike deltog Lennart
Theander och var endast 1 poäng från bronset i 90-metersbacken. Sölve Z deltog
som coach för det svenska teamet på 10 hoppare.
Vid Veteran-SM vann Göran Pettersson 3 guld i H75, Anders Soovik vann 2 guld i
H40 och Lena Hilmersson vann ett guld och ett silver i D45. Vid ungdoms-SM kom
Hugo Hilmersson 46:a som bäst i distansloppet. Vid Götalandsmästerskapen kom
Hugo på 20:e plats och Hilma Markinhuhta blev 8:a i D18. Vid DM i fristil vann
Gunnar Markinhuhta i H50 och Jan Soovik i H65.
I kvällscupen för ungdomar deltog 8 skidklubbare, Hugo Hilmersson och Johan
Wall Jungbjer kom båda 6:a i H16 respektive H14. Vid Tjejvasan fullföljde 6
skidklubbare och Caroline Wilbois var bästa skidklubbare på 143:e plats. Vid
Vasaloppet fullföljde 35 skidklubbare och Anders Soovik var bäst i herrklassen på
503:e plats och i damklassen var Caroline Wilbois bäst på 198:e plats. Daniel
Nordebro kom 47:a i det italienska långloppet Cortina-Toblach och i
Tranemoloppet kom han 2:a. Niklas Henriksson vann långloppet Renraiden och vid
Roslagsloppet kom Caroline Wilbois 2:a i D21.
Vid SM i rullskidor på Gotland vann Daniel Nordebro i H21 i fristil. Dubbla segrar i
klassiskt och i fristil vanns av Per Löwendahl i H40, Jan Soovik i H65, Bertil
Persson i H70 och Göran Pettersson i H75. På DM i Kviberg vann Daniel Nordebro
i H21 och Bertil Persson i H60.
Inom orienteringssektionen var det 73 tävlande, varav 25 ungdomar som svarade
för totalt 925 starter, vilket var 9 fler tävlande och 265 fler starter än 2015.
GSK deltog med ett lag vid 25-manna budkavlen, med 2 lag vid Smålandskavlen,
med 7 lag vid IFK:s höstbudkavle och 4 lag vid Minitjoget.
Vid Sprint-DM kom Filip Leman 3:a i H20 och Mikael Jungbjer blev 3:a i H50.
Vid Sprint-SM tog sig Lovisa Leman till final i elitklassen (D21) och kom där 28:a.
Vid O-Ringen i Sälen var det 44 deltagande skidklubbare som sprang minst en
etapp.
Övrigt
Vid årsmötet i klubbstugan i Skatås deltog 19 medlemmar.
GSK har 405 medlemmar.
Årets kostnadsersättningar för 2016 från ”Ulla och Allans fond” tilldelades Anders
Soovik (längd) som aktiv och till Peter Hilmersson (längd) som ledare.
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