
VERKSAMHETSBERÄTTELSE BACKE 2022 
  
SEKTIONSSTYRELSE BACKE 
  
Lennart Theander 
Sölve Zetterlund 
Kauko Tikka 
  
Möten 
Möten i sektionsstyrelsen 4 ggr. 
Telefonförberedelser  läger ,träning och tävlingar. 
Externa möten: Sölve deltagit i tre möten med GSF Styrelse samt representerade Klubben på 
årsmötet. 
Möten 2 ggr i månaden med Grenrådet SSF. 
Tre möten med RF-SISU GBG betrf anläggningsstöd. 
ARBETE I ANLÄGGNINGEN 
Våran 20 fots container borttransporterad och skrotad. Ny 40 fotare inköpt och Placerad på 
makadam bädd och ny plats, så nu får vi bättre plats för vårat material och Utrustning. Tilfälldigt 
inhyrd ngt mindre container under tiden vi inreder den nya. 
Förberedande arbete för vinterhoppning. Kranar, kopplingar och slangar borttagna och Pump tömd 
och avstängd. 
Dräneringsprojektet avslutat så nu hoppas vi innerligt att vi slipper vatten på bromsplanen. 
Arbetet har även inneburit att vi har haft  funktionärer i Finalloppet. 
TRÄNING 
Hoppträning på plast i hemarenan har skett på söndagar mellan kl 1100 till 1500. 
En obefintlig vinter i området har inneburit att vi kört från augusti till december på plast. 
  
LÄGER 
Innehållit fysträning  teknik och hoppning även föreläsningar av kända tränare och hoppare. 
Vi har varit i Knyken Trondheim, Oslo, Örnsköldsvik, Sollentuna 
  
TÄVLINGAR 
Svenska ungdomscupen startade i Sollentuna 27till 28 augusti . Gustav Zetterlund tog guld i både 
NOK  och Backe special, backstorl K39. 
Larisa Avram vann backe special, samma backe. 
Backsektionen genomförde eget arrangemang med hjälp från andra klubbar Svenska ungd cup.  NOK 
och backe spec. Längdmomentet genomfördes i SKIDOME. 
Där blev Gustav tvåa i NOK, men vann i BS. K30 . Larisa vann i k30. 
Oslo i Midtstua k40 och k60  15-16 okt. Ik40 vann Larisa, men blev struken i k60 pga trasig bindning. 
Gustav blev trea i k40 och 6:a i k60 . Vi hade även en veteran med oss  från klubben Alan Jones so m 
blev trea  i k40 och i k60. Bra jobb 
  
JIPPON 
  
Prova påare, Hår på bröstetklubbar  svensexor möhippor.Aktiviteter av dessa slag vid två tillfällen. 
Inkomsbringande. 
  
Mötee med Park & natur den 25 november om Göteborgs 400 årsjubileum  Som skulle skett 2021 
alla vet varför Covid-19 
Jippo och PR tävling i Bragebackens dåvarande k30 numera k25. Initiativ kommer från en verkligen 
sann backhoppningsenthusiast  Pietro Nilsson från Sollentuna. Han vill väcka liv i alla gamla 
hoppbackar. Han har fått i gång Enskedes hoppbacke förra året. 



Det kommer inte att kosta GSK en krona och Backsektionen kommer inte att lägga ned ngt arbete. 
Göteborg stad får sköta allt inklusive köra dit snö. 
VI FÅR SE ?????? 
  
SAMMANFATTNING 
Det har blivit fler idrottsliga aktiviteter i Backsektionen med läger och tävlingar. Det mest 
uppskattade i nu läget är ju Oslo. 
Vi har även vuxit i antal vilket är glädjande. Hela tiden mycket arbete i anläggningen. 
Markarbete med dräneringen blev större än vad vi trodde och räknat med. 
Vi i Backsektionen ser fraemot  med fler tävlingar, läger och nya aktiviteter.Vi ser framemot en 
rekryterings kickof  i Falun en ny sattsning. Och vi ser framemot längre hopp i kommande säsong . 
  
Sölve 
 

 

 


