
Årsrapport Alpinutvalget Gjøvik skiklubb sesongen 2019-

2020 

 

Styret har bestått av: 

Leder: Thor Ola Ruud 

Anleggsansvarlig: Bjørn Skare 

Kasserer: Roger Sølvsberg 

Arrangement: Tina Myhren 

Sportslig ansvarlig: Hans Marius Tessem 

Rekrutt/Skifun: Øivind Lie 

 

Treningsgrupper 

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

på WC-landslaget: 

 

SkiFun/ Rekrutt (Trener: Øivind Lie) 

U8-U9 (Trenere: Ales Crnko, Thomas Holmestad, Tuva Amundsen) 

U10-U12 (Trener: Sondre E. Landmark, Andrea Strøm Ruud, Karoline Vist) 

U14-U16 (Trener: Frode Flåm) 

 

Vi har hatt en stor gruppe med foreldre som har tatt trenerkurs i år (Hans Marius Tessem, Stig 

Morten Nereng, Ståle Kverndal, Roger Sølvsberg, Morten Engen, Tord Linnerud, Håvard Hammerstad, 

Jørn Reiner, Sondre E. Landmark, Andrea Strøm Ruud). Disse har bidratt aktivt på treningene og 

tilegnet seg mye praktisk kunnskap gjennom hele sesongen. I tillegg har Lars E Myhre bidratt aktivt 

på flere av treningsgruppene. 

 

Treninger: 

I forkant av skisesong ble det kjørt barmark gjennom hele høsten for samtlige grupper. Her ble 

Kopperud Skole, Fastland, Fjellhallen og atletklubben benyttet. I tillegg har mange løpere deltatt på 

samlinger i regi Oppland Skikrets. På tross av en betydelig kortere sesong enn ønsket, så har vi sett 

en god utvikling på mange av løperne. 

  

For de yngste (U8-U9) har det vært en til to treninger i uken. U10-U12 har hatt trening 2-3 dager i 

uken, hvor enkelte løpere også har vært med Lillehammer for å trene storslalåm på torsdager.  Det 

har også blitt kjørt treninger i egen regi på Hafjell/Kvitfjell for begge gruppene. 



U14 –U16 har i hovedsak trent med Lillehammer hele sesongen, men også kjørt egne økter i tillegg 

på Gjøvik. Disse løperne var også med Lillehammer til Hintertux i høstferien. 

Skifun har hatt en stor gruppe gjennom hele vinteren og trent en dag i uke.  

Sesongen endte brått pga Covid-19 den 12.03.2020, men det ble da kjørt enkelte økter med digital 

trening via Facetime.  

Gjøvik Skiklubb hadde ingen aktive FIS løpere med denne sesongen. 

 

Sportslige resultater 

Også i år har Gjøvik Skiklubb Alpin vært representert på World Cup laget med Maren Skjøld. Hun var 

mye plaget av skader i starten av sesongen og kom aldri helt i gang før sesongen brått endte pga 

Covid-19. Hennes siste renn ble EC i Bad Wiessee den 01.Mars hvor hun fikk en 13. plass. Hun valgte 

etter endt sesong å legge opp da hun ikke ble tatt ut til WC laget for sesong 20/21. Vi ønsker å takke 

Maren for hennes fantastiske innsats og inspirasjon over mange år. Hun har vært en meget god 

ambassadør for Gjøvik Skiklubb og et flott forbilde for kommende løpere. Vi håper å se henne masse 

i Hovdebakken i tiden fremover. 

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

klar ener i sin klasse (U16) i årets kvaliksesong, og ble kretsmester både i Slalåm og Storslalåm. 

Klubben har hatt deltagelse i alle renn i kretsen, gledelig å se en klart økende gruppe løpere som 

stiller til renn hvor flere har markert seg godt på resultatlistene. 

Både Hovedlandsrennet, Landsfinalen og NM ble avlyst. 

 

Rekruttering 

Som alltid har det vært stor etterspørsel etter skiskole. Også i år fikk vi arrangert skiskole over 4 

kvelder. Dette var som alltid full påmelding. Flere har blitt med videre på treningsgruppe etter endt 

skiskole.  

 

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 60.000 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! En stor berømmelse for dugnadsgjengen som klarte å produsere snø under vanskelige 

forhold.  

 

Arrangement 

Årets Kikkanrenn ble arrangert over 2 renn den 22.Februar, dette pga at Brummunddal måtte avlyse 

grunnet snømangel. Rennene var kvalikrenn for både Hedmark og Oppland, og vi hadde ca 100 



oppmøtte deltagere. Det ene rennet var Kretsrenn for Oppland. Som alltid prikkfritt arrangert med 

gode tilbakemeldinger. 

Gjøvik Skiklubb har i tillegg arrangert Kjetil Jansrud race for klassene U12 og yngre i forbindelse med 

World Cup på Kvitfjell. En kjempesuksess med nesten 200 løpere og svært gode tilbakemeldinger.  

Vil rette en takk til alle som har vært med å bidratt på arrangementene og en ekstra takk til 

rennlederne Morten Amundsen (Kikkan) og Lars E Myhre (Kjetil Jansrud race). 

 

Anlegg 

Også denne sesongen fikk vi startet før jul (21. desember), men ble mye preget av utfordringer:  

 Mye mildvær, regn og lite snø skapte store utfordringer gjennom hele sesongen. Dette 

innebar at vi ikke fikk åpnet den nye traseen til venstre for heisen.  

 Flere stopp på heisen både av mekanisk og elektrisk art.  

 Covid-19 førte til full stopp fra 13.03.2020, tross mye bra forhold i bakken etter den datoen. 

Vi fulgte til enhver tid Regjeringen/Kommunelegen og Skiforbundets anbefalinger underveis. 

På tross av alle disse problemene så hadde vi 66 driftsdager i bakken. Uten Covid-19 kunne vi ha hatt 

åpent ca 3 uker ekstra. Tross betydelig lavere driftsinntekter, så gikk drift av bakken med positivt 

driftsresultat, mye pga også langt lavere driftskostnader en budsjettert. 

Nytt for sesongen var nytt lysanlegg som fungerte bra og ga et veldig godt lys i bakken, samtidig som 

det bruker langt mindre strøm. 

Vi er godt i gang med påbygg av heishuset. Dette vil gi både garasje og langt større 

varmestue/oppholdsrom. Dette vil stå klart før ny skisesong. 

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

realisert dette. Samtidig så jobbes det med ytterligere forbedringer av snøanlegget. 

 

Økonomi 

Vi styrer i 2020 mot et underskudd ifm påbygg av heishuset. Spillemidler (godkjent) på 1/3 av beløpet 

vil først komme inn senere år. Men alpint har økonomi til å dekke beløpet. Alpint har ellers en solid 

økonomi takket være sunn drift, gode dugnader og bred støtte fra næringslivet i form av spons.  

 

Som leder vil jeg benytte anledningen til å takke alle som sitter i utvalget for et godt samarbeid i 

sesongen 2019/2020. Samtlige har lagt ned mye arbeid og utført oppgaven på en fremragende måte. 

 

Thor Ola Ruud 

Leder alpinutvalget 


