
 

Årsrapport Alpinutvalget Gjøvik skiklubb sesongen 2018-2019 

 
 

Styret har bestått av: 

Leder Pål Vist 
Anleggsansvarlig Bjørn Skare 
Kasserer Roger Sølvsberg 
Arrangement Tina Myhren 
Sponsoransvarlig Thor Ola Ruud 
Styremedlem Øivind Lie 

 

 

I tillegg har Sondre Landmark (sportslig utvalg) deltatt på de fleste styremøter. 

Sportslig utvalg har bestått av Lars Elton Myhre, Sondre Landmark og Morten Amundsen. 

 

 

Treningsgrupper 

Klubben har denne sesongen hatt rundt 90 aktive løpere fra de aller yngste og opp til Maren Skjøld 

på WC-landslaget! Vi har hatt fire treningsgrupper: 

SkiFun/ Rekrutt (Trener: Øivind Lie) 

U8 (Trenere: Kristian Aleksander Vist, Ales Crnko) 

U9-U12 (Trener: Sondre Landmark, Lars Myhre) 

U14-U16 + FIS (Trener Bjørn Myhre)  

 

Bjørn Myhre har i tillegg vært hovedtrener. 

   

For de yngste har det vært en til to treninger i uken fordelt på tre treningsdager. U9-U12 har delvis 

trent sammen med de eldste, disse har også hatt et treningssamarbeid med Lillehammer (storslalåm 

i Hafjell).  Eldste gruppe har trent tre til fire ganger i uka. I tillegg har det vært et tilbud for U12-U16 

løpere for helgesamlinger i regi av Oppland skikrets (ca en samling i måneden) 

 

 

Ski-SFO (skiFO) 

Ski-SFO er ikke blitt arrangert denne sesongen da vi ikke klarte å rekruttere tilstrekkelig mange unge 

ledere.  

 

Sportslige resultater 

Også i år har Gjøvik skiklubb alpin vært representert på World Cup laget med Maren Skjøld. Etter en 

helle tung sesong lysnet det litt mot slutten av sesongen, og hun fikk gull i NM! 

 



Andrea Strøm Ruud har vært klubbens eneste aktive FIS-løper denne sesongen (Lasse Skare og 

Kristian Aleksander Vist er begge skadet).  

 

I aldersbestemte klasser er det spesielt Amalie Skotun Flåm som har markert seg. Hun har vært en 

klar ener i sin klasse (U14) i årets kvaliksesong, og ble kretsmester i både slalåm og storslalåm på 

Gålå. Hun fikk videre 5 plass i super-G og 17. plass i slalåm i Landsfinalen som ble arrangert i 

Vassfjellet (Freidig IL). 

Klubben hadde ingen deltagere på Hovedlandsrennet. 

 

Klubben har i øyeblikket få løpere i U12, U14 og U16, men i U8 og U10 er det veldig mange løpere, og 

veldig mange engasjerte foreldre. Klubben har hatt deltagelse i alle renn i kretsen, og hadde en stor 

delegasjon til Minifart på Hafjell. 

 

Arrangement – NRK Superlørdag 

Dugnader 

Også denne sesongen har vi arrangert pommes frites salg på Gjøvik Marken og Bruktskisalg på Gjøvik 

skole. Begge arrangementene var vellykkede og ga totalt nesten 80.000 til klubbkassen. I tillegg har vi 

hatt noen dugnader i Hovde, både med rydding i bakken og innvendig arbeid i heishuset. 

Snøleggingen for denne sesongen ble gjort på dugnad, i tillegg fikk vi sponset all diesel til kompressor 

fra Metallco!    

 

Årets Kikkanrenn ble arrangert i vår nye treningstrasé, og dette ble veldig positivt mottatt av alle 

deltagere. Rennet var kvalikrenn for både Hedmark og Oppland, og vi hadde 113 deltagere. Som 

alltid prikkfritt 

 

Anlegg 

Også denne sesongen fikk vi startet før jul (15. desember), og har hatt en rekordlang sesong. Siste 

driftsdag var 1. påskedag (21. april). Kjøletårnet som ble installert før forrige sesong har gitt betydelig 

bedring av snøleggingskapasiteten vår. Tidlig start er en forutsetning for å få til god økonomi i 

Hovdebakken.   

Vi har imidlertid problem med for lav spenning på el-nettet, og har hatt to dyre havarier på motor til 

vannpumpe som følge av dette. Et tiltak for å hindre dette er å ikke ha drift av heisen samtidig som 

man produserer snø for å redusere nettbelastningen. 

Etter planen vil lysanlegget i bakken bli skiftet til LED i løpet av sommeren. Dette vil gi oss bedre lys, 

og reduserte stømutgifter. 

Forut for sesongen ble det hugd mye skog inn til bakken, og dette ga oss mulighet til å øke bredden 

på høyre nedfart (sett ovenfra), og denne er nå en ren treningstrasé for klubbens løpere. 

Jibbe / park-området ble flyttet til motsatt side av bakken. Dette ble veldig positivt mottatt av jibbe-

gjengen, så her fikk vi en vinn-vinn løsning! 

Heisen ble godkjent uten anmerkninger, men på grunn av alder er det nå krav til både hyppigere og 

grundigere inspeksjoner.  

 

Fremtidige anleggsplaner 

Vi har fått godkjent byggemelding for påbygg av heishus, slik at vi kan få en scootergarasje/ verksted 

og en større varmestue / klubblokale. Vi har startet med finansieringsplan og håper å komme i gang 

med dette senest neste år. 

Vi har også innhentet tilbud på ny heis, og også her jobber vi med finansiering slik at vi kan få 

realisert dette. 



 

Økonomi 

Alpinutvalget har en meget solid økonomi, og med nok en flott snøvinter har driften av Hovde gitt et 

veldig bra resultat som kan legge til rette for å få realisert planene over.  

 

 

Pål Vist 

Leder alpinutvalget 

 


