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Längdsektionens verksamhetsberättelse 1 nov. 2021 – 31 okt. 2022. 

Sammansättning och organisation  

Ordförande:          Gunilla Axelson  
Sekreterare:          Fredrik Kullberg 
Kassör:          Anders Axelson 
Övriga ledamöter:   Ragnar Crona 
                                    Lena Hilmersson   

          Bertil Persson 
           Sören Skålberg 

          Tobias Westman 
             
Möten och träffar 

Sektionsstyrelsen har haft 4 sammanträden under det gångna verksamhetsåret.  
 
Utbildning 

 

Egna arrangemang 

Vår deltävling i Kvällscupen, som skulle avgjorts som backrace i Brudarebacken, flyttades pga snöbrist 
i backen till Hindås den 1 mars. Tävlingen gick i fri teknik och gynnades av fint väder och totalt kom 
80 ungdomar till start, varav 24 från GSK. 
 
 
Träningsverksamhet 
 
Även under detta året har rullskidträningarna på onsdagarna vid Mölnlycke företagspark varit 
välbesökta och uppskattade av både klubbmedlemmar och inbjudna gäster.   
Under vintersäsongen genomfördes onsdagsträningarna vid Hestrasugan i Borås. På programmet 
stod stakintervaller, anpassade inför kommande helgs tävlingar. 
Några träningstillfällen med skidgång vid Safjället i Mölndal,  
Det traditionella weekendlägret I Nordseter/Sjusjön under december ställdes in pga. snöbrist. 
 

Tävlingsverksamhet 

Under säsongen har det tävlats flitigt med start i december och fram till april. 
Vid SM-avslutningen i Piteå i mars hade vi Daniel Nordebo med på startlinjen på 30 km masstart. 
Daniel gjorde ett mycket bra lopp och från en startposition längst bak åkte han upp som till en plats 
på bästa hälften och slutade som 40:e man.  
Masters-SM genomfördes i samband med Billingens Långlopp. Det blev fina framgångar för klubben 
med tre st silvermedaljer. Sofia Ebermark i D35,  
Ragnar Crona i H50 och Jan Soovik H70, var de som fick kliva upp på pallen. Johan Kanto var knappt 
minuten från medalj, som 4:a i H40 och placeringen före Andreas Berntsson. 
Hugo Hilmersson deltog i FIS-tävling i Idre och tog en fin 29:e plats på 15 km. 
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DM-stafetten avgjordes vid Landehofsstugan med Sävedalens AIK som arrangör. H21-laget med Hugo 
Hilmersson och Andreas Berntsson tog guld, medan lagen i D21 (Sofia Ebermark, Anneli Persson), 
H40 (Ragnar Crona, Tobias Westman) och H50 (Lennart Olsson, Kristoffer Sideby) blev fina tvåor. 
 
Många skidklubbare har med framgång deltagit i långlopp landet runt och även i Norge. 
Meriterande segrar bärgades av Johan Kanto, H40 i Trollski Marathon i Sjusjön och av Ragnar Crona 
H50 i Västgötaloppet.   
I ett axplock av fina placeringar i övrigt noteras 2:a plats för Tobias Westman, H40 i Byggdiagonal Ski 
Marathon, 3:de platser för Daniel Nordebo, H21 i Skatamarksloppet i Norrbotten, Andreas 
Berntsson, H45 och Adam Blomberg, H55 på Skinnarloppet i Malung samt Ragnar Crona, H50 i Craft 
Ski Marathon i Orsa/Grönklitt. 
4:de platser för Johannes JIllerö, H21 på klassiska Haldo Hanssons minne i Jämtland och Andreas 
Nilsson, H40 i Västgötaloppet. 
5:te plats för Hugo Hilmersson, H21 på Borås Ski Marathon och 6:te plats för Tobias Westman, H40 i 
Västgötaloppet.   
 
Vasaloppet blev en fin framgång för klubben med hela 15 åkare bland de 1000 bästa herrarna. Bäst 
placerad blev Johan Kanto som 202:a tätt följd av Andreas Berntsson, 221:a, Hugo Hilmersson 289:a, 
Anders Carlsson 297:a och Andreas Nilsson 306:a. 
Bland damer åkte Clara von Corswant in på en jättefin 146:de plats på en tid strax över 6 tim. Totalt 
tog sig 38 herrar och 15 damer sig i mål.  
 
 

Rullskidor 

GSK:arna har tävlat flitigt och som tidigare år har vi också varit framgångsrika i stort sett i alla 
tävlingar. På ett 20-tal tävlingar noteras drygt 60 starter av klubbmedlemmarna.. 
SM arrangerades i Storvreta utanför Uppsala. Adam Blomberg inledde på lördagen med att ta hem 
SM-guldet i fristilsloppet. I söndagens masstartlopp i klassisk teknik blev Hugo Hilmersson 7:a i H21 
endast 4 sek från bronsplatsen och Adam 5:a i H60. 
Säsongen inleddes med GGVV rullskidcup i Småland där Hugo Hilmersson plockade hem 3 segrar och 
en 2:a plats.  
På Öland arrangerades Hamnsprinten och Sollidenloppet. Hugo tog här en dubbelseger med Tobias 
Westman närmast på Hamnsprinten, medan Adam Blomberg blev 2:a i H45 på Sollidenloppet.  
Tanumsloppet gick av stapeln i augusti och blev en framgångsrik helg för GSK. I fristilsloppet med 
ind. start vann Adam Blomberg H55. Pallplatser blev också för Sofia Ebermark och Camilla Lundgren i 
D21 och för Johan Kanto och Andreas Berntsson i H40, Jörgen Sörqvist i H50 och Jan Soovik i H70.  
I masstartsloppet i klassisk stil vann Adam Blomberg överlägset H55 på en tid som placerade honom 
långt upp i totallistan. Andreas Berntsson tog dagens andra GSK-seger i H40. 
I Topprullen som arrangeras i Tollered gjorde Anders Carlsson ett bra lopp, som resulterade 
överlägsen seger i H50. Andreas Berntsson blev 2:a i H40. Hugo Hilmersson kämpade bra i hård 
motstånd H21-klassen och slutlig 8:a. 
Adam Blomberg avslutade säsongen med 2 segrar och en 3:de plats efter mycket starka lopp i 
Billingen Rollerski, Klarälvsloppet och Åsracet i Skåne. 
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Ungdomsverksamheten 
 
Antalet barn/ungdomar har stadigt ökat år från år i längdsektionens verksamhet, och under 2022 har 
vi haft 1182 närvarotillfällen jämfört med 647 under 2021. 
Ökningen är till viss del beroende på att den äldsta gruppen under hösten 2022 har haft träning 2 
gånger/vecka, samt att deltagarantalet på tävlingar har ökat kraftigt under 2022 jämfört med 2021 
vilket är väldigt positivt.  
Många idrotter ser en negativ trend i barns idrottande i spår av pandemin, men klubben har ökat 
antalet barn från ca 35 barn i snitt under 2021 till ca 45 barn i snitt på tisdagsträningarna. 
 
Vi har bedrivit träning på snö mellan januari-mars, därefter barmarksträning fram till 
skolavslutningen. 
Efter sommaruppehåll startade träningen igen i samband med skolstarten i augusti med växelvis 
barmarksträning och träning på rullskidor och inlines fram till slutet av oktober då alla grupper 
började träna på snö i november.  
 
 
Barnen/ungdomarna har varit indelade i tre 
olika grupper, nybörjare (grön), mellangrupp 
(blå) och en grupp för lite mer erfarna barn 
(röd), och vi har haft 7 ledare fördelat på de 
olika grupperna. Träningsdag har varit tisdag 
för samtliga grupper. Den röda gruppen har 
även haft träning på torsdagar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klubben under hösten 2022 för första gången på flera år deltagande ungdomar på GSF-träningar som 
hålls på måndagar. Där har klubben haft med  4 deltagare. 
 
26-27:e november hade vi läger för barn/ungdomar och föräldrar och där var det totalt 42 deltagare. 

 
 
Tävlandet har varit flitigt under säsongen med 
start redan i november med Kompisstafetten i 
Skidome15/11 och fram till 27/3 då 
Västgötaloppet skicross/sprint avgjordes i 
Borås.  
Flera av ungdomarna har deltagit på både DM 
i Tranemo samt GM i Jönköping. 
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Röd grupp har deltagit i Svenska Skidförbundets ”Stjärnjakt” där de lyckades vinna en finalplats.  
I finalen hade klubben 8 deltagare i laget ivrigt framhejade av ledare och föräldrar. 
Finalen gick som en stafett inför all publik på  Värlsdcupen/Svenska Skidspelen i Falun i mars. 
I finalen lyckades klubbens ungdomar komma på andraplats! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto: Bild 1 & 2: Lars Ander, Bild 3 & 4: Fredrik Kullberg 

Under säsongen 21/22 hade klubben 32 deltagande barn på en eller fler deltävlingar i Kvällscupen. 
Vid DM-tävlingarna i Tranemo tog Majken Männer och Arve Forssten guldet i D11-12 resp H11-12. 
Astrid Lugner blev 3:a i D11-12. 
Sprintstafett-DM avgjordes vid Landehofssugan bärgade ungdomarna guld i D9-10, silver i D11-12 
och brons i H11-12 och i H13-14 blev det en 5:e plats. 
 
 
Utmärkelser - Ulla och Allan Alfredssons fond 
 
Aktiva: Ragnar Crona Motivering: tränings- och tävlingsflitig samt många framgångar I H50 under året 
med silverplats på Masters SM i Skövde och fin seger i Västgötaloppet 
Ledare:  Karin Werdelin och Henric Torkelsson. Motivering: För sitt stora engagemang som ledare för 
barn- och ungdomsverksamheten. 
 
 

Ekonomi 

Merparten av intäkterna kommer från Finalloppet, där medlemmar ställer upp på förtjänstfullt sätt. 
Inom ramen för Skidlyftet har vi erhållit bidrag från Svenska skidförbundet för inköp av material och 
träningsutrustning.  
Tack vare den stora ungdomsverksamheten har LOK-bidragen ökat. 
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Slutord 

GSK är den dominerande klubben för klasserna H35 och äldre både på snö och rullskidor med många 
fina resultat. På Masters SM tog klubben tre silvermedaljer och flera framskjutna placeringar i 
långlopp noteras samt den breda toppen med 15 åkare bland de 1000 främsta på Vasaloppet. 
 
Mycket glädjande är utvecklingen på barn och ungdomsverksamheten, som medfört en fortsatt 
ökning av antalet aktiva. Fler föräldrar har axlat rollen som ungdomsledare. Att Skidklubben fick delta 
i finalen av Stjärnjakten inför storpublik i Falun var en av årets höjdpunkter.  
 
 
För längdsektionen 12 mars 2023 
Gunilla Axelson  

 

 

 
 


