Styrelseberättelse 1/1 2021-31/12 2021
Trots att Covid-pandemin fortsatte att grassera under hela året 2021 kunde
Skidklubben genomföra stora delar av sin verksamhet på ett imponerande sätt.
Det 54:e Finalloppet kunde anordnas och blev ett framgångsrikt arrangemang
Alla sektioner kunde genomföra sina träningsprogram till stora delar som tidigare år.
Visserligen innebar pandemin att tävlingsprogrammet hämmades men trots det
nådde klubben fina framgångar. Vid USM i backhoppning blev Larissa Avram svensk
ungdomsmästarinna. Vid Lång-SM i rullskidor vann Johan Kanto i H40, Adam
Blomberg i H55 och Jan Soovik i H75. Vid Götalandsmästerskapen i rullskidor vann
Sofia Ebermark i D21, Tobias Westman i H40 och Anders Carlsson i H50. Vid
Veteran-SM i orientering kom Peter Augustsson i H45 på 17:e plats i sprinten och
blev 22:a på långdistansen. Vid DM i orientering blev klubbens stafettlag 2:a i H45.
Gunnar Markinhuhta i H60 kom 2:a på medeldistansen och 3:a på långdistansen, i
sprinten blev Kristian Andersson 3:a i H35. Under året har det genomförts underhåll
av klubbstugan i Skatås och renovering/utbyggnad av stugorna i Delsjöbacken och
Brudarebacken.
Egna arrangemang
* Trots pandemin och trots att Göteborgsvarvet valde att arrangera sitt lopp ”Light run”
samma dag, blev det 54:e Finalloppet ändå till slut en stor framgång och ett lyckat
arrangemang med 1270 anmälda och 1070 startande.
* Backe arrangerade som tidigare år ungdomscupen i Nordisk kombination och Backe
Special med 15+2 deltagare. Backmomentet genomfördes i Delsjöbacken. Pga problem
med snöproduktionen i Skidome genomfördes längdmomentet i form av en terränglöpning.
Med hjälp från gästande klubbar och egna medlemmar blev det en väl genomförd tävling.
* Brudarebacken hade öppet under totalt 9 dagar bl.a. under sportlovsvecka 7.
* Orientering arrangerade 30/1 och 10/10 träningar med 49 respektive 16 deltagande GOFjuniorer samt 7/2 en individuell träning ingående i Vintercupen med 146 deltagare. Pga
pandemin inställdes en planerad Vårserie-etapp 29/5 men i stället anordnades tillsammans
med IF Marin Väst en tävlingslik klubbträning med 157 deltagare. I samarbete med 3 andra
klubbar ansvarade Orientering för etapp 5 i GO-ringen med 455 deltagare. Man
arrangerade 1/9 en deltävling i Motionsorienteringen med 139 deltagare och 10/11 en
deltävling i Motionsorientering Natt med 26 deltagare. Under året såldes 54 paket inom
Naturpasset.
*Klubbstugan hyrs ut till Telia och Gbg skidförbund. Den har även hyrts ut vid 15 separata
tillfällen till andra.
Träningsverksamhet
* Alpint har under vår och höst bedrivit skidgymnastik under måndagar på Schillerska
gymnasiet. Periodvis med begränsningar pga pandemin.
* Backe har haft barmarksträning i juli, augusti och september. Dels med klubben, dels
digitalt, visuellt med övriga backhoppningsklubbar i Sverige. Man har haft hoppträning i
Delsjöbackens alla backar på söndagar Kl 10 till 15 med 5 till 7 deltagare per gång. Prova
på verksamhet för andra har också utförts vid flera tillfällen. Två ungdomar deltog med
ledare vid träningsläger i Örnsköldsvik 4–6 augusti. Man har även haft digitalt hoppläger på
hemmaplan via video där tränare på annan ort deltagit.
* Längd har med ca 35 barn i verksamheten bedrivit träning på snö mellan januari-mars,
därefter barmarksträning fram till skolavslutningen och från augusti växelvis
barmarksträning och träning på rullskidor samt inlines fram till slutet av oktober då man
startade med träning i Skidome. Antalet närvaroregistreringar har ökat från 572 år 2020 till
647 under året. Tre barn har i juni deltagit på sommarskidskola. Vuxna har haft
rullskidträning på onsdagar från Mölnlycke Företagspark med 20-talet deltagare per gång.
Troligen har man en av landets bästa träningsgrupper på rullskidor för elitmotionärer. Även
flera starka gäster från andra klubbar i närområdet deltar.

*Orientering: Vid torsdagsträningarna i klubbstugan i Skatås har 5–25 deltagit per gång.
Pga pandemin kunde inte de vanliga torsdagsträningarna genomföras januari – april och då
erbjöds i stället ”Veckans bana”. Man har haft träningssamarbete med andra föreningar i
distriktet under året, till exempel Vintercupen och motionsorienteringar. Klubbens
medlemmar har även haft möjlighet att delta i GOF-träningar, såsom teknikträningar,
nattcup och veteranorientering. En ny ungdomsgrupp för barn mellan 6 och 10 år har
startats upp och barnen tränar samtidigt som resten av klubben på torsdagar. 5–10 barn
deltar per gång. Sommarserien (maj-juni) och Semesterserien (juli) genomfördes med
träningsorienteringar på torsdagar resp. helger där olika medlemmar turats om att
arrangera, med 15–30 resp. 10–15 deltagare per gång. Under vintern har man haft
gemensam långdistanslöpning från olika platser i distriktet som även den arrangerats av
olika klubbmedlemmar. På tisdagar har familjen Wall Jungbjer hållit i löpskolning och
intervallträningar vid Bertilssons stuga, dit alla i klubben är välkomna oavsett sektion.
I augusti arrangerade GOF Junior ett läger i Idre i samband med världscuptävlingarna där
GSK:are Oscar Wall Jungbjer och Johan Wall Jungbjer deltog.
Tävlingsverksamhet
* Backe har med två ungdomar deltagit i samtliga ungdomscuptävlingar i Fagersta,
Sollentuna, Göteborg och Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik genomfördes även USM, där Larisa
Avram blev svensk mästare och i pojkklassen blev Gustav Zetterlund 5:a.
*Längd: Pga pandemin har tävlingsverksamheten starkt begränsats. I Billingens Långlopp
deltog 8 skidklubbare. Vasaloppet genomfördes som ett elitlopp med c:a 250 deltagare,
med fyra från Skidklubben på startlinjen. Johan Kanto blev bäst på 165:e plats. Övriga fick
genomföra ”Vasaåket” på valfri dag under tre veckor där 42 skidklubbare deltog. Johan
Kanto och Ragnar Crona fick delta i några av Wisma Ski Classic-loppen och nådde sina
bästa placeringen vid Marcialonga på 74:e resp. 83:e plats.
Vid Lång-SM på rullskidor vann GSK 12 medaljer varav 3 guld för Johan Kanto i H40, Jan
Soovik i H75 och Adam Blomberg I H55. Vid Götalandsmästerskap segrade Sofia
Ebermark i D21, Tobias Westman i H40 och Anders Carlsson i H50. I rullskidornas totalcup
tog klubben 7 pallplatser. Anders Carlson vann i H50, Sofia Ebermark kom 2:a i D21 och
Hugo Hilmersson kom 2:a herrseniorklassen. I Alliansloppet ”open” och Klarälvsloppet
”open” kom Adam Blomberg först i mål bland elitmotionärerna.
*Orientering: Under året har 61 klubbmedlemmar deltagit på minst 1 träning eller tävling
och totalt har 550 starter gjorts på 90 olika tävlingar. Vid Veteran-SM kom Peter
Augustsson i H45 på 17:e plats i sprint och 22: a på långdistansen. Vid DM kom Gunnar
Markinhuhta i H60 2: a på medeldistansen, 3:a på långdistansen och i sprint kom Kristian
Andersson i H35 3:a. Vid DM-stafetten kom GSK 2:a i H45 och 1:a i propagandaklassen.
I Göteborgsområdet arrangerades två alternativa stafetter. Vid 10-milautmaningen kom
GSK på 19:e resp. 34:e plats av 35 lag. Vid stafetten ”I väntan på Jukola” blev lagen från
GSK 17:e resp. 44:e av 48 lag.
Övrigt
*Vid årsmötet deltog totalt 25 medlemmar. Medlemmarna i huvudstyrelsen deltog i
klubbstugan i Skatås och övriga medlemmar deltog via nätet.
*GSK har 510 medlemmar.
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