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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 2017 kom igång tidigt, sista helgen i mars var båten i sjön och det var full aktivitet 
på anläggningen från start. Tyvärr uppstod en del problem med båten vilket ledde till ett 
kortare uppehåll i verksamheten, med efter en intensiv reparationsinsats kunde 
verksamheten fortgå som vanligt. Med båtjour från mitten av maj till mitten av september har 
det varit hög tillgänglighet för både medlemmar och allmänhet. Antalet medlemmar 
säsongen 2017 var ungefär samma som 2016, men det var färre bokningar och provåk än 
säsongen tidigare. 
 
Anläggningen 
Under början av 2017 drevs projektet ny brygga. Bryggan blev klar i slutet av april och 
resultatet var lyckat. Renoveringen av hoppet slutfördes också och det har hoppats frekvent 
under säsongen. Utöver dessa projekt har löpande underhåll av klubbstuga, bastu och väg 
gjorts. 
 
Tävlingar 
Även denna säsong arrangerade GVSK en deltävling i Västsvenska serien. Tävlingen var 
uppskattad med 25 deltagare från 8 olika klubbar i väst. Som tidigare år tog GVSK tog hem 
en första plats i västsvenska-seriens lagtävling. 
GVSK och Bollebygds VSK arrangerade för nionde året i rad West Coast Open, med samma 
upplägg som säsongen 2016, en tvågrenstävling i slalom och trick. 
Nytt för i år var KM-ittén som tillsattes vid årsmötet med uppgift att ansvara för KM, det blev 
en trevlig grillkväll för alla medlemmar i mitten av September. 
GVSK har varit representerade på flertalet nationella och internationella tävlingar bland 
annat, UJ-SM, SM och UJ-EM och EM, med goda resultat.  



Nedan är de mästerskapsmedaljer åkare i GVSK tagit under säsongen 2017. 
E&A Youth Championships 
Slalom U14 H Brons Simon Aldman 
 
Scandinavian Youth Championships 
Slalom U14 H Silver Simon Aldman 
 
UJ-SM 
Slalom U14 H Guld Simon Aldman 
Slalom U17 D Brons Cornelia Svensson 
Trick U17 D Silver Cornelia Svensson 
Hopp U17 D Brons Cornelia Svensson 
Kombinerat U17 D Brons Cornelia Svensson 
 
Ungdomsverksamhet 
Då båten var söder helgen vattenskidskolan var planerad, blev denna inställd. 
De få som var anmälda, fick inbjudan att komma upp och prova på vattenskidor senare 
under säsongen. Tyvärr var det ingen som nappade på erbjudandet. 
 
Jour 
Under maj månad var det förändrat jourupplägg med jour 2 dagar i veckan fram till ordinarie 
jourstart. Det var uppskattat av de medlemmar som vill starta säsongen tidigt och samma 
upplägg är planerat för 2018. 
 
Verksamheten i siffror 
Under 2017 har GVSK 

● haft 30 medlemmar som betalat åkavgift 
● haft 13 bokningar (svensexa, möhippa, företagsåk) 
● kört 53 provåk 
● varit representerade på 18 tävlingar 
● kört båten ca 400 timmar 
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