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Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 
● Johan Härdmark, Ordförande 
● Per Rudhag, Kassör 
● Johan Thyr, Sekreterare 
● Mikael Aldman, Ledamot 
● Andreas Wideman, Ledamot 
● Martin Sand, Suppleant 
● Niklas Arvidsson, Suppleant 

 
Sammanfattning 
Säsongen 2016 kom igång tidigt, sista helgen i mars var båten i sjön och det var full aktivitet 
på anläggningen från start. Sommaren bjöd på blandat väder, trots detta var det bra fart på 
anläggningen. Med båtjour från mitten av maj till mitten av september har det varit hög 
tillgänglighet för både medlemmar och allmänhet. Antalet medlemmar säsongen 2016 var 
något högre än säsongen 2015, det var också  betydligt fler bokningar av klubben än 
föregående säsong. 
 
Anläggningen 
Under 2016 renoverades större delen av hoppet, vilket nu går att hoppa på. Det är 
fortfarande lite kvar att fixa innan hoppet är 100 % klart, vilket planeras göras under 2017. 
Utöver hoppet skedde allmänt underhåll av klubbstuga, bastu och väg. 
 
Tävlingar 
Även denna säsong arrangerade GVSK en deltävling i Västsvenska serien, denna var 
uppskattad med 29 deltagare från 8 olika klubbar i väst. GVSK tog hem en första plats i 
västsvenska-seriens lagtävling. 
GVSK och Bollebygds VSK arrangerade för åttonde året i rad West Coast Open, denna 
gången med ett nytt upplägg för att försöka locka fler deltagare till tävlingen. En 
två-grenstävling i slalom och trick, vilket blev mycket uppskattat med många deltagare. 
GVSK har varit representerade på flertalet nationella och internationella tävlingar, såsom 
UJ-SM, SM och UJ-EM.  
 
Ungdomsverksamhet 
Under 2 dagar i början av juni arrangerades den årliga vattenskidskolan för ungdomar i 
kommunen. Då antalet deltagare var lågt, kommer styrelsen försöka utöka 
marknadsföringen av vattenskidskolan till Mölndals kommun under 2017, för att locka nya 
deltagare. 
 



Jour 
Under juli månad var det förändrat jourupplägg med jour 5 dagar i veckan. Detta då det varit 
svårt att bemanna klubben de dagar det är västsvenska serien, detta kommer fortgå under 
2017. 
 
Verksamheten i siffror 
Under 2016 har GVSK 

● haft 39 medlemmar som betalat åkavgift 
● haft 20 bokningar (svensexa, möhippa, företagsåk) 
● kört 71 provåk 
● varit representerade på 16 tävlingar 
● kört båten (knappt) 400 timmar 
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Johan Härdmark, Ordförande 
 
 
 


