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SKI OG AKTIVITETSKOMITÉN 2015 

Har i 2015 hatt en rekke aktiviteter, vinteren 2015 ble det arrangert Klubbkarusell det ble 

arrangert tilsammen 5 karusellrenn, hvor det til sammen var 28 deltagere, i tillegg ble det 

arrangert klubbemesterskap i lysløypa. Skisportens dag var berammet, men denne «rakk» vi ikke å 

arrangere før snøen var smeltet bort. Galterud IF har 2015 vær ansvarlig i forbindelse med Telenor 

karusellen, som tidligere var Odal karusellen. 11.2 2015 var det duket for Telenorkarusell i 

Galterud lysløype. Totalt er det drøy 60 - 65 barn og noen voksne som gjennomfører 

Telenorkarusellen. Med avslutning og hvor «hele Odalen» var samlet på furumoen. 

Knartamarsjen ble som vanlig arrangert kristihimmelfartsdag. Her stilte det 87 startende, hvor av 

9 aktive. I 2015 ble den første 35 år statuetten delt ut.  

Lysløypa er flittig brukt, den blir kjørt så fort det er muligheter. Vi hadde høsten 2015 en liten 

dugnad, hvor vi ryddet kvist fra Pålsrudleira og ned.  

Skihytta i Nedre Josefbergsetra var åpen når det har skiføre. På den best besøkte søndag var 

drøy 30 personer innom Vi ser at slik løypen er lagt fra Gørbutten og ned til skihytta, at dette er 

uheldig, da løypa går i et vassdrag. Laget bør se etter en alternativ trasé for å forhindre at løypa 

renner bort. Det har ikke vært noen dugnader i området Heiberg i 2015. Det ble arrangert 

Måneskinnstur i 2015, det ble tent fakler fra Heiberg til skihytta, samt fra Høljervegen og opp til 

skihytta. Her ble det solgt Ertesuppe. 

SKI OG AKTIVITETSKOMITÉN var også representert på Galterud dagen, hvor vi viste fram 

utstyret vi bruker til løype kjørring.  

Team Odal Ski Vi har tre løpere som er aktive i Team Odal Ski Marcus og Christoffer E Hansen og 

Peder Berg Aarstad. De er aktive mange helger i løpet av vinteren, med blant annet Sjusjøcupen. 

Deres resultater vil komme i egen årsberettning. 

Inntektsgivende arbeid I august arrangerte vi Loppemarked til inntekt til klubbkassa, 

loppemarkedet gikk av stabelen samme helg som five a side cup’n. SKI OG AKTIVITETSKOMITÉN 

har 2015 organisert en mobiltelefon innsamling som sammen med loppemarkedet innbrakte drøyt 

kr 20000,-.  

Juletrefest 2015 ble arrangert 3.dag jul. Juletrefesten 2015 var det nr 70 i rekken. Juletrefesten 

som er et samarbeid mellom Galterud Vel og Galterud IF, ble i sin helhet sponset av Spetalsverk. 

De drøyt 90 personene som hadde tatt turen til Furumoen, så ut til å storkose seg. Også i år som 

så godt som all tidligere år kom Nisse Mor og Nisse Far. 
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