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Trots en dålig snövinter nåddes många goda tävlingsresultat för klubben. Vid VeteranVM i backhoppning vann Katarina Tikka guld i K40 för damer och Lennart Theander
brons i K60 för herrar. Vid Veteran-SM i längd vann klubben 10 guld, 3 till Ragnar
Crona H45, 3 till Adam Blomberg i H50, 2 till Lena Hilmersson i D45, 1 vardera till Jan
Soovik i H70 och Göran Pettersson i H75. Hilma Markinhuhta deltog i D20 vid JuniorSM och Hugo Hilmersson i H16 på USM. Inom Orienteringen ökade antalet
tävlingsstarter till 1061 starter fördelade på 84 tävlande. Vid USM i orientering kom
Oscar Wall Jungbjer 35:a på sprinten. Det 50:e Finalloppet blev ett mycket lyckat
arrangemang vilket bådar gott för kommande år.
Egna arrangemang
*Vid det 50:e Finalloppet 2017 kom 2071 löpare i mål av 2747 anmälda (inklusive 220 i
Paprikaloppet) vilket var 450 färre anmälda än 2016. Arrangemanget blev mycket lyckat
* Backe arrangerade den avslutande deltävlingen i Svenska ungdomscupen på plasten i
Delsjöbacken i september med 20-talet deltagande ungdomar.
*Brudarebacken höll öppet 6 dagar under vintern.
*Längd var medarrangörer vid Serneke skidfestival 22-24/9 i Kviberg där man hade
huvudansvaret för långloppet med 34 deltagare där resultatet räknades även som
Götalandsmästerskapet och DM för Göteborg.
*Orienteringssektionen var i maj medarrangörer i 10-milastafetten och svarade tillsammans
med IF Marin Väst för viltavdrivningen samt för banläggningen där Lennart Andersson
hade huvudansvaret för ungdomsstafetten. I juni arrangerade man tillsammans med IF
Marin Väst en etapp i vårserien med 512 startande ungdomar. Man ansvarade i maj och i
augusti för etapper i Motionsorienteringen och i februari för en etapp i Vintercupen samt i
november för en deltävling i Närnattcupen med hundratalet deltagare per evenemang.

Träningsverksamhet
* Alpint har under vår och höst 2017 bedrivit skidgymnastik under måndagar på Schillerska
gymnasiet. Man genomförde ett skidläger i Trysil helgen 2:a advent med 30 medlemmar.
* Backe har haft träning för en grupp med 5 barn en gång per vecka i K5-backen.
* Längd har haft barmarksträning under hösten med skidgång i Brudarebacken på
torsdagar. I mitten av december deltog 40 medlemmar i ett förlängt weekendläger i
Nordseter i Norge.
* Orientering har kunnat erbjuda organiserade träningar under 11 av årets månader.
Man haft träningar på torsdagar, oftast i Skatås med 15-25 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 även mer avancerad träning i GOF:s regi.
Tävlingsverksamhet
* Vid veteran-VM i backhoppning i Rasnov i Rumänien vann Katarina Tikka guld i K40 för
damer och Lennart Theander tog brons i K60 för herrar.
* Vid Veteran-SM i längd vann Ragnar Crona i H45 och Adam Blomberg i H50 3 guld
vardera. Lena Hilmersson vann 2 guld i D45 och Jan Soovik i H70 och Göran Pettersson i
H75 vann var sitt guld. Vid ungdoms-SM kom Hugo Hilmersson 60:a som bäst i
distansloppet i H16 och Hilma Markinhuhta deltog i D20-klassen i junior-SM. Vid
Götalandsmästerskapen vann Jan Soovik i H70 och Lena Hilmersson tog brons.
I sprintstafetten blev GSK 6:a i H21 och 8:a i D21. Vid DM vann Daniel Nordebo guld och
Per Löwendal siver i H21. Sofia Eberman vann i D21och Lennart Olsson tog brons i H40.
I Kvällscupen för ungdomar deltog 4 skidklubbare, Hugo Hilmersson blev 6:a totalt i H16
och Nils Olsson 8:a i H14.respektive H14.

Vid Tjejvasan var Caroline Wilbois bästa skidklubbare på 142:a plats och vid Vasaloppet
var Tommy Bylund snabbast på 362:a plats. Vid Nattvasan blev Daniel Nordebro
(tillsammans med Simon Hallström) bästa svenska paret på en 3:e plats. Totalt deltog 46
skidklubbare i Vasaloppsveckan. I övriga långlopp togs segrar av Daniel Nordebo i H30 i
Stenfjellsrundan i Norge, Adam Blomberg i H50 i Västgötaloppet och Skinnarloppet, Jan
Soovik i H70 i Stråkenloppet, Carolie Wilbois i Roslagsloppet och Lena Hilmersson vid
Linnéveckan.
Vid SM i rullskidor I Borås vanns dubbla guld av Adam Blomberg i H50 och Jan Soovik i
H70 och ett guld av Göran Pettersson i H75. Hugo Hilmersson i H16 och Bertil Persson i
H70 tog dubbla silver och var sitt silver vanns av Per Löwendahl och Johan Kanto, båda i
H35.
*Inom orienteringssektionen var det 84 tävlande, varav 30 ungdomar som svarade för
totalt 1061starter, vilket var 11 fler tävlande och 136 fler starter än 2016. GSK deltog med
lag vid Västkuststafetten, 10-mila och Ungdoms 10-mila, Minitjoget, DM stafetten, IFK:s
Höstbudkavle och Smålandskavlen. Vid USM kom Oscar Wall Jungbjer 35:a på sprinten
och 75:a på långdistansen i H15. Marianne Grahn vann DM-silver på Sprint, Medel och
Långdistans i D80.
Övrigt
* Vid årsmötet i klubbstugan i Skatås deltog 31 medlemmar.
* GSK har 430 medlemmar.
* Årets kostnadsersättningar för 2017 från ”Ulla och Allans fond” tilldelades Adam
Broberg(längd) som aktiv och till Daniel Netz (längd), Peter Augustsson (orientering) och
Sölve Zetterlund (backe) som ledare.
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