Styrelseberättelse 1/7 2013 -31/12 2014
Vid årsmötet 131017 beslutades att ändra verksamhetsåret från tidigare höst-vår till
kalenderår och därigenom beslutades att kommande verksamhetsår skulle omfatta
18 månader som denna styrelseberättelse belyser. Under denna tid hade Skidklubben
fortsatt goda idrottsliga framgångar då Lovisa Leman hade flera framskjutna placeringar
i D18 vid ungdoms-SM i orientering med en 5:e och 8:e plats som bäst. Vid Veteran-SM i
längdskidåkning kom Bertil Persson 4:a i H70 och vid USM i längdskidåkning blev Hilma
Markinhuhta 37:a respektive 41:a. Trots en liten nedgång i antalet deltagare jämfört
rekordåret 2012 hade Finalloppen 2013 och 2014 ett fortsatt högt antal fullföljande löpare
vilket innebär goda intäkter till klubben. Alpina sektionen anordnade skidskola med 20tal respektive 40-tal deltagande ungdomar med förhoppning att en del skall ansluta sig
till klubben. Backsektionen arrangerade i september 2014 en backhoppningstävling på
plastunderlag i den egna, nyrenoverade Delsjöbacken med deltagare som
representerade alla de nu 6 aktiva backhoppningsklubbarna i Sverige. Med hjälp av en ny
pistmaskin hade Brudarebacken öppet under 2,5 veckor. Med början inom
orienteringssektionen påbörjades arbetet med ”Framtidens skidklubb” som inger
förhoppningar om en god vidareutveckling av Göteborgs skidklubb.
Egna arrangemang
* Vid det 46:e Finalloppet 2013 kom 3581 löpare i mål vilket var en liten minskning från
rekordåret innan då 3742 löpare kom i mål. Vid det 47:e Finalloppet 2014 kom 3217 löpare i
mål av 3640 anmälda. Båda årens Finallopp var generellt lyckade och de löpare som
svarade på enkäterna var mycket nöjda med arrangemangen.
* Alpint har bedrivit skidskola under vintern 2014 för ungdomar som inte var medlemmar i
Skidklubben. Dels för ett 20-tal ungdomar i Brudarebacken där Anneli Selfvin och Hans
Borkmann var instruktörer och dels för ett 40-tal ungdomar i Alebacken och Ulricehamn med
Christine och Hans Borkmann som instruktörer.
*Efter att även K5- och K15-backarna renoverats kunde Backe arrangera en hopptävling
28/9 2014 på de tre plastbelagda backarna (K5, K15 och K30) i Delsjöbacken. 16 backhoppare deltog och samtliga 6 aktiva backhoppningsklubbar i Sverige var representerade.
*Med hjälp av en ny pistmaskin kunde Brudarebacken hålla öppet 2,5 vecka under vintern
2014 vilket gav intäkter på cirka 80 000 kr.
* Längd arrangerade 5/2 i Brudarebacken en deltävling ingående i Kvällscupen med 73
deltagande ungdomar. Barnens Vasalopp anordnades under sportlovet med c:a 70
deltagare och under sportlovet hade ungdomar möjlighet att låna skidutrustning och pröva
på längdåkning på Erkkis spår. Rullskidtävlingen King of the Hill arrangerades 25:e maj
med 73 deltagare som kämpade i två omgångar uppför backarna i Partille. Man var också
medarrangörer i det pånyttfödda Skogsmaran, ett terränglopp på Vildmarksleden med mål i
Hindås. 140 löpare mötte upp vid starten i Skatås söndagen den 5:e oktober.
*Orienteringssektionen arrangerade Sprint-DM tillsammans med IF Marin Väst i juni 2013
med knappt 400 deltagare på en egenritad karta över Vallhamra-Oxled. I november 2013
ansvarade man för en etapp i Närnattcupen i Skatås med 135 deltagande ungdomar. I maj
2014 arrangerade man, ånyo i samarbete med IF Marin Väst, en etapp i Vårserien med
cirka 500 deltagare. Orienteringsektionen ansvarade i februari 2014 för en etapp i
Vintercupen med cirka 100 deltagare. I samarbete med fyra andra föreningar i Göteborg
arrangerades Motionsorienteringen såväl 2013 som 2014 och vår orienteringssektion
ansvarade för två etapper vardera året med 100-talet deltagare per etapp.
Träningsverksamhet
* Alpint har under hösten 2013 och under vår och höst 2014 bedrivit skidgymnastik under
måndagar på Schillerska gymnasiet med 15-tal deltagare. Man genomförde ett skidläger
med skidtest i Sälen 5-8 december 2013 med ett 20-tal medlemmar och ett skidläger i
Branäs i januari 2014, även då med ett 20-tal deltagande medlemmar.
*Backe har under hösten 2014 engagerat Katarina Tikka och Johan Munter som tränare
och backhoppningsinstruktörer, man planerar att kontakta skolor och dra igång träning på
bred front med betoning på ungdomar.
* Längd har bedrivit barmarksträning under hösten 2013 och 2014 med rullskidor på
måndagar och skidgång i Brudarebacken på onsdagar med 5-20 deltagande medlemmar.

Under hösten 2014 fick man ett välkommet tillskott på tränarsidan, då elitåkaren och
tränarutbildade Daniel Nordebo hjälpte till med träningar vid sidan om sin elitsatsning i
GSK. I början av december 2013 deltog ett 30-tal medlemmar i ett träningsläger under en
långhelg i Spåtind. Pga. snöbrist fick skidträningen mestadels bedrivas i Sjusjön. I
december 2014 genomfördes ett nytt och då mycket lyckat förlängt weekendläger i Spåtind
med 20-tal deltagare. Under december har träning bedrivits vid klubbens andelsstugor i
Fjällkällan, Funäsdalen.
* Orientering har 2013-14 haft gemensamma sektionsträningar varje torsdag i Skatås
förutom under semestertider med 10-15 deltagare per gång. Under januari-februari har man
deltagit i helgträningar som arrangerats av andra föreningar och i maj, juni och augusti har
man under båda åren deltagit i Motionsorienteringen.
Tävlingsverksamhet
* Vid Veteran-SM I Timrå blev Bertil Persson 4:a i H70 på 5 km. Hilma Markinhutha kom
37:a respektive 41:a på distans- och sprintloppen vid USM i Åsarna och vid Folksam Cup i
Östersund blev hon 38:a på sprinten och 34:a på jaktstarten. Hugo Hilmersson blev uttagen
till ICA Cupfinalen i Ulricehamn och kom där 49:a, 53:a och 53:a på de tre loppen i H13.
Vid Götalandsmästerskapen i Bengtsfors blev Hilma Markinhutha 10:a i D16 och Hugo
Hilmersson 11:a i H13. Vid DM i Tranemo vanns guld av Kristoffer Sideby i H21, Bertil
Persson i H70, Lena Hilmersson i D45 och Hilma Markinhutha i D15-16. Vid DM-stafetten i
Hindås och vann D21-laget silver. Lena Hilmersson vann sin klass i Ymerloppet och Ola
Martners kom 24:a på Vestergyllen, ett 45 km långlopp utanför Oslo med norsk elit.
Av 5 fullföljande skidklubbare var Lena Hilmersson bäst vid Tjejvasan på 116:e plats och
bäst bland 38 fullföljande skidklubbare på Vasaloppet blev Anders Soovik med placering
735. Bertil Persson vann i H70 klassen vid svenska rullskidmästerskapen på Värmdö
utanför Stockholm.
* År 2013 var det inom orienteringssektionen 57 tävlande som svarade för totalt 554 starter
på 94 tävlingar, vilket var 23 fler starter än 2012. År 2014 hade antalet starter sjunkit till
510, fördelat på 53 startande och 87 tävlingar. 2013 vann Lovisa Leman i D18 två guld och
ett silver på DM och vid SM kom hon 5:a, 8:a, 18:e, 19:e och 20:e på de olika distanserna.
2014 vann Lovisa DM-guld i D20-natt och i D20-lång kom hon 2:a. På SM tog hon sig till
final på långdistansen. Vid 5-dagars i Boden 2013 deltog 18 Skidklubbare och vid 5-dagars
i Kristianstad 2014 deltog 17 skidklubbare.
Övrigt
* Vid årsmötet 2013 i klubbstugan i Skatås deltog 19 medlemmar.
* GSK har cirka 400 medlemmar.
* Årets kostnadsersättningar för 2013/14 från ”Ulla och Allans fond” tilldelades Lovisa
Leman och Hilma Markinhuhta som aktiva och Anders Axelsson som ledare i längd.
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