Styrelseberättelse 1/7 2010 -30/6 2011
Helt otroligt! Förra Rekordvintern följdes av ytterligare en mycket snörik vinter där snön
kom för att stanna redan i slutet av november. Flera skidtävlingar kunde genomföras i
närområdet och Brudarebacken höll öppet cirka 30 dagar vilket var något fler än under
föregående år. I Brudarebacken bedrev alpina sektionen skidskola med totalt drygt 260
deltagare under vintern. I Delsjöbacken anordnade backsektionen ”provapå-dagar” där totalt
cirka 50 ungdomar under vintern testade på att hoppa i backen. Vid veteran-VM i
backhoppning kom Tom Kardal 6:a i K40-backen i klassen H55-59. Vid DM-stafetten i
längd vann GSK i H21-klassen och vid Veteran-SM vann Göran Pettersson 20km klassiskt i
H70 och Lena Hilmersson tog silver på 5km klassiskt i D40. Ida Hilmersson tog totalsegern i
D14 i GSF:s kvällscup. Orienteringssektionen hade 48 tävlingsaktiva medlemmar under året
vilket var det högsta antalet sedan åtminstone 2003. Lovisa Leman deltog i klassen D15 vid
ungdoms-SM i orientering och kom 27:a av 93 startande på långdistansen. Även det 43:e
Finalloppet blev en succé med 2200 anmälda löpare vilket innebar goda intäkter till
sektionerna.
Vid årsmötet 1985 avgick Rune Andersson som klubbens ordförande efter 29 år, han
efterträddes då av Hans Borkmann som på ett storartat sätt skötte ordförandeskapet under 25
år. Vid årsmötet i oktober såg Hans en möjlighet att kunna trappa ned på styrelsearbetet då
han och klubben i gestalt av Mikael Bååth såg en person som kunde axla ordförandeskapet.
Hans avgick som ordförande men accepterade att som hedersledamot fortsätta sitt arbete i
styrelsen. Vidden av hans mångåriga engagemang och arbete för klubben kan ej nog
beskrivas. Kontinuitet och kontinuerlig utveckling är begrepp som förhoppningsvis kommer
att prägla klubbens styrelsearbete även framöver.
Egna arrangemang

* Vid det 43:e Finalloppet kom 1790 löpare i mål, vilket var drygt 100 fler än föregående år.
Cirka 2200 löpare hade anmält sig och nettointäkten blev cirka 247 000 kr. varav 168 000 kr.
gick till sektionerna.
* Alpint har under vintern haft skidskola i Brudarebacken med totalt mer än 260 deltagare.
* Backe anordnade ”provapå-verksamhet” i Delsjöbacken där man via vår hemsida och
direkt till utvalda skolor bjöd in ungdomar att under sportlovsveckans samtliga dagar pröva
på backhoppning. Under vintern har totalt ett 50-tal ungdomar som inte är medlemmar i
klubben provat på backhoppning i Delsjöbacken.
* Längd arrangerade 9/2 den 4:e deltävlingen i Kvällscupen 2011. Sprintloppet genomfördes
på Heden med 62 startande ungdomar.
* Orienteringssektionen arrangerade i november i Skatås en etapp i Närnattcupen med 63
deltagande ungdomar.
Träningsverksamhet

* Alpint har från augusti till april haft skidgymnastik på måndagar på Schillerska gymnasiet
och konditions- och styrketräning samt utegympa i Ruddalen och i Skatås. Totalt har ca 15
barn, 15 ungdomar och 15 vuxna deltagit. Efter ett traditionellt skidtestläger i Lindvallen har
man genomfört totalt 6 skidläger i form av förlängda weekendläger i Hemsedal, Sälen, Trysil
och Säfsen.
* Backsektionen: Samtliga tre hoppbackar i Delsjöbacken har varit öppna på onsdagar,
lördagar och söndagar från mitten av november till i mars.
* Längdsektionen har på onsdagar under hösten genomfört barmarksträning i Brudarebacken
i form av skidgång med spänst-, styrke- och skidteknik-övningar med 10-20 deltagare per
tillfälle. Träning på rullskidor med backintervaller och distansträning har samordnats via
hemsidan. När snön kom bedrevs intervallträning på skidor i Göteborgsområdet fr.a. i

Skatås. En träningsvecka genomfördes i Funäsdalen i december med 6 deltagande
medlemmar.
* Orientering har under höst och vårsäsongen haft träning en gång i veckan med 5-15
deltagare per gång, där ungdomarna dominerat. Vuxenträning har även bedrivits enskilt samt
vid GOF:s och Korpens träningstillfällen.
Tävlingsverksamhet

* Vid Veteran-VM i backhoppning i Tjeckien deltog Tom Kardal i H55-59 och kom som
bäst 6:a i K40.
* Vid längd-DM vann GSK stafetten i H21. Vid Veteran-SM i längd vann Göran Pettersson
på 20km klassiskt i H70 och Lena Hilmersson tog silver på 5km klassiskt i D40. I GSF:s
kvällscup gick totalsegern i D14 till Ida Hilmersson efter 3 segrar och 2 andraplatser. Vid
Tjejvasan var Caroline Wilbois på 304:e plats snabbast av kvinnorna från Skidklubben. Vid
Vasaloppet var Joel Larsson med tiden 4:40 och placering 315 snabbast av 43 fullföljande
skidklubbare, men han var bara 2 sek. före Johan Nordlund. Bästa kvinna av 9 startande i
GSK blev Gunilla Axelsson med tiden 7:16 och plats 253 i damklassen. Bland goda insatser
på övriga långlopp svarade nog David Andersson för den bästa när han kom 5:a på
Maserloppet, 42km i Borlänge. Vid Alliansloppet i Trollhättan och tillika SM i rullskidor
vann Berti Persson i H65 och Göran Pettersson i H70.
* Vid SM i skidorientering kom David Andersson 7:a på långdistansen och 11:a på sprinten.
Ola Martner kom 16:e respektive 22:a och Johan Nordlund kom 17:e på sprinten, men blev
tyvärr diskad på långdistansen pga. felstämpling, där han annars hade nått en bra placering.
Vid DM i skidorientering i Hestra vanns guld av Ola Martner i H21, Niklas Grahn i H35,
Gunilla Axelsson i D45 och Anders Axelsson i H65. Marianne Grahn var tyvärr enda
tävlande i D65 och fick därför inget DM-guld.
* Inom orientering svarade 48 tävlande för totalt 422 starter på 77 tävlingar. Trots att det var
100 starter färre än föregående år, var det ändå glädjande att det var fler tävlande än det varit
sedan åtminstone 2003. Ungdomarna svarade för cirka 40 % av starterna. I ungdomsserien
kom GSK på 2:a plats i 3:e divisionen. Vid ungdoms-SM i Örnsköldsvik deltog Lovisa
Leman på alla distanser i D15-klassen och på långdistansen kom hon 27:a av 93 startande.
Övrigt

* Vid årsmötet i klubbstugan i Skatås deltog 32 medlemmar.
* GSK har cirka 350 medlemmar.
* Skidklubbaren publiceras nu mera som ”nättidning” två gånger per år på klubbens
hemsida.
* Brudarebacken höll öppet från jul till trettondehelgen och under sportlovet samt under
helgerna
däremellan.
* Årets stipendier från ”Ulla och Allans fond” tilldelades klubbens segrande skidlag i DMstafettens H21-klass (Joel Larsson, Ola och Patrik Martner) samt till Joel Larsson som
tränare.
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