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Alpint – Backhoppning
Längdåkning – Skidorientering
Orientering – Friidrott
Göteborgs Skidklubb är en av distriktets äldsta föreningar och är efter
110 år fortfarande mycket aktiv både vinter och sommartid!
Följande sidor ger kortfattade upplysningar om sektionerna och våra
anläggningar. Är du intresserad av mer detaljerad information kontakta
då någon av kontaktpersonerna, eller gå in på vår hemsida.

www.skidklubben.se – info@skidklubben.se

Alpint (utförsåkning och snowboard)
Utförsåkning, snowboard och telemark ingår i sektionen. Verksamheten
under vintertid består av skidskola, t.ex. i Brudarebacken, weekendläger
i bl.a. Dalarna och Norge, arrangemang och deltagande i alpina
tävlingar om tillfälle ges.
Skidgymnastik och barmarksträning bedrivs under både höst- och
vårterminen, samt informationsträffar och möten med skidvård och
materieldemonstration.
Verksamheten riktar sig till ungdomar, barn och familjer, samt
motionärer och tävlingsaktiva i alla åldrar och kategorier.
Brudarebacken drivs av Göteborgs Skidklubb, se sid 4 för mer info.
Våra kontaktpersoner är:
Hans-J. Borkmann
Marielle Borkmann-Edgren
Christine Borkmann
Tomas Broberg
Martin Kössler

ordförande
barn o. ungdom
skidskola
snowboard
telemark

031-45 65 09
031-14 63 35
031-424275
031-452250
031-826793

Orientering
Sektionen har idag ett 50-tal tävlingsaktiva medlemmar .
Tävlingsverksamhet bedrivs varje helg under åtta av årets månader och
i den form som är speciell för orienteringssporten, dvs. motionärer och
elit blandat och i en åldersfördelning från 7 till 80 år.
Träning organiseras i stort sett året om, omväxlande i form av teknikoch löpträning. Under vintertid finns möjlighet att medverka i
skidsektionernas verksamhet.
Klubbhuset i Skatås på torsdagar är basen för ungdoms- och
nybörjarverksamheten. Träning sker dels genom egna arrangemang,
dels i samarbete med övriga Göteborgsklubbar.
Nybörjarverksamhet sker främst på våren, men vid alla
torsdagsträningar är både vuxna och ungdomsnybörjare alltid
välkomna!
Sektionsordförande och kontaktman är Lennart Andersson, tel 031269468.

Längdåkning och skidorientering
Göteborgs SK är en anrik skidklubb med go stämning under utveckling
med goda förutsättningar.
Klubben har idag flera duktiga åkare inom längd och skidorientering,
såväl damer som herrar, nybörjare och motionärer. En växande
ungdomskull är på väg där vi ser stora möjligheter för nya ledare och
instruktörer.
Vi hade år 2010 ca 50 åkare som körde Vasaloppet, och totalt gjordes
80 starter under Vasaloppsveckan.
Klubben erbjuder bl a:
- tränings- och tävlingsverksamhet i längd, rullskidor och skidorientering
- omtyckt och bäst belägna klubbstugan i Skatås med bl a styrkerum,
bastu, nytt kök och vallarum.
- andelsstugor i Funäsdalen (Nordic Ski Center)
- gemensam veckoträning (för såväl ungdomar, juniorer, seniorer som
veteraner)
För frågor se hemsidan eller kontakta Johan Grahn, tel 0708487032.
Kontaktperson för skidorientering är Daniel Grahn, tel 0702697878.

Backhoppning
Backsporten i Göteborg har fått nytändning genom plastbeläggningen
av Delsjöbackarna. Där tränar vi tisdag och torsdag kväll samt vissa
helger. Då instrueras även nybörjare från 9 år och uppåt. I begränsad
omfattning kan utrustning utlånas.
Tävlingar arrangeras såväl på plast som på snö. Dessutom
gemensamma resor till närmaste tävling.
Sektionsordförande är Sölve Zetterlund, tel 0730-660836.

Friidrott - Långlopp
Denna sektion administrerar vårt eget arrangemang Finalloppet, ett
klassiskt terränglopp med Skatås som tävlingscentrum.
Hemsida www.finalloppet.com
Kontaktman är Niklas Grahn, tel 070-2698351.

Klubbhuset
Ett centrum för verksamheten är klubbhuset på Skatås med bl.a.
träningsrum, omklädningsrum och bastu. Nyckel kan köpas för egen
tillgång till stugan. Klubbadressen är Göteborgs Skidklubb, Skatås MC,
416 55 Göteborg.

Brudarebacken
Denna slalombacke ligger i Delsjöterrängen, har en längd av 270 m och
42 m fallhöjd, en idealisk ungdoms- och familjebacke för alla
vinteraktiviteter och friluftsliv och är Göteborgs enda vinterparadis.
Uppbyggd och sköts helt ideellt av Göteborgs Skidklubbs medlemmar
Backen har 2 knappliftar, servicebyggnad, konstsnöanläggning samt
servering och skiduthyrning.
När snötillgången tillåter är backen öppen lör- och söndagar samt
vardagar efter gruppbeställningar.
Anmälan för skidskola och skolornas friluftsdagar görs till backen eller
våra kontaktpersoner:
Brudarebacken direkt
031-210465
Hans-J. Borkmann
ordförande, instruktör
031-456509
Bob Bäckström
skiduthyrning
076 2488125

Delsjöbackarna
Dessa hoppbackar i Delsjöterrängen har plastbelagts 1993. Samtidigt
har den större backen utökats till K-punkt 37 m. Den mindre backen är
lämplig för de yngre och för nybörjare. I backarna kan man nu hoppa i
stort sett året runt. Telefon, se under ”Backhoppning”.

Medlemskap
Klubben är öppen för alla som på något sätt vill vara med i
verksamheten. Medlem kan man bli genom att fylla i ett
medlemsformulär som finns på hemsidan. Även kontaktpersonerna kan
hjälpa till. Plusgirokonto 857550-8.
Avgiftsmässigt finns följande medlemskategorier:
- Seniorer fr. o. m. 21 år
300
- Juniorer 13-20 år
150
- Ungdom t. o. m. 12 år
150
- Pensionärer fr.o.m. 65 år
150
- Familj (ange samtliga namn och 500
födelsedatum)

kr per år
-”-”-”-”-

