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KOMITÉN 2014 HAR BESTÅTT AV: 

Leder:  Roy Sundsby-Hansen 

Sekretær:  Gunnar Klamroth 

Medlem:  Heidi Aarstad  

Medlem: Roar Berg  

Medlem:  Ronny Høiby 

Medlem: Terje Harstad 

 

AKTIVE LØPERE: 

Galterud IF har fortiden tre løpere som går for Team Odalen/Galterud IF. 

Peder Berg Aarstad, Marcus Enderud Hansen og Christoffer Enderud Hansen. 

 

LØYPER 

1. LYSLØYPA 

Siden det sommeren 2013 ble utført mye jobb i Lysløypa både med en formidabel 

manuell og maskinell dugnadsinnsats har ikke behovet vært tilstede i 2014. Det 

ble ryddet «pisk» samt sloddet vegetasjon i høst. Det som gjenstår er å flytte to 

stolper, bytte noen sviller i en bro, samt rette opp 3 -4 stolper som har fått 

«slagside». 

2. LØYPENE PÅ HEIBERG 

Løpene - på myrene ble holdet i relativt godt stand hele vinteren, men fra myra 

(Gørbutten) og ned til skihytta var det ikke mulig da løypene smeltet pga av 

mangel på frost i bakken. Det er opprettet en side på Facebook «Galterud IF 

løypestaus» denne oppdateres når løypene er kjørt,  

Dugnad -  Det ikke gjort noen store arbeider utover å holde oppe løypene, vi la 

planer om prøve å finne en annen trasé fra myrene og med til Josefbergsetra, for 

å ikke komme i samme situasjon som vi hadde i vinteren 2013/2014. Bruene og 

kloppene i løype traséen bør etterses.  Det er også satt opp ny oppslagstavle på 

Heiberg. 

Arrangement 

1. Klubbkarusell 

 

Det ble dessverre bare arrangert ett klubbkarusellrenne sesongen 2013/14. 

Etter dette regnet løypene i lysløypa bort, ivrige sjeler ønsket seg løype på 

Furumoen, noe vi hadde fått til. Men dessverre regnet snøen bort før det ble 

aktuelt. Det ene rennet som ble arrangert, ble bestemt at ikke skulle telle i 

antall år. Det ble av holdt en enkel avslutning på furumoen med servering.  
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2. Klubbmesterskap 

 

Ikke arrangert pga lite snø. 

 

3. Skisportens dag  

Ikke arrangert pga lite snø.  

 

4. Skihytta  

Den ble det ikke gjort forsøk på å holde åpen 2013/14. 

  

 

Skihytta i Nedre Josefbergsetra: 

 
 

Uthuset 

Sommeren 2014 kom endelig uthuset på plass, det ble avholdet en dugnad i august hvor 

det ble lagt tak og uthuset ble malt. Det som nå gjenstår er å lage do fasiliteter i 

uthuset, samt opprydding i området. Dugnaden ble avholdt som en familiedag, hvor vi 

grillet og koste oss. En stor takk til alle som har deltatt på dugnad gjennom året! 

 

Leder Galterud Skikomité 

 

Roy Sundsby-Hansen 

 


