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GALTERUD IF SKI OG AKTIVITETSKOMITÉN 2016  

har bestått av:  

Leder: Mats Emil Sand 

Sekretær: Roy Sundsby-Hansen 

Styremedlem: Christoffer Hansen  

Styremedlem: Andreas Dalüg  

Styremedlem: Gunnar Klamroth 

Styremedlem: Ronny Høiby  

Styremedlem: Irene Sundsby-Hansen 

 

Aktiviteter 2016 

Ski og aktivitetskomiteen arrangert 2016 fire klubbkarusellrenn. Med 20 startende, av 

disse 16 godkjent karusell, som var to renne. Klubbmesterskapet var planlagt 6. februar, 

men på grunn av været ble det utsatt, KM ble lagt inn i et klubbkarusellrenn med til 

samme 20 startene.  

Det ble arrangert skisportens-dag 13.3. Da fikk vil låne plassen til Odd Amundsen på 

Heiberg, vi var nok nærmere en ake/familiedag enn en skidag, men det får været ta 

skylden for. 26. februar hadde vi fakkeltur til skihytta, også denne gangen var godt 

besøkt, enkelte kom da vi åpnet og ble til vi låste! Skiavsluttning med premieutdeling og 

bevertning var den 17.3. 

 Skisportens dag 2016  

Ski og aktivitetskomiteen hadde i 2016 ingen dugnader, annet enn det som var 

nødvendig i forberedelsene som må til, hvor vi bla «la ned» halmen på Jordet i lysløypa. 

Vedlikehold av anlegg vi ser nå nødvendigheten av i nær fremtid å bytte ut lampene i 

løypa, da pærene som brukes er gått ut av produksjon, samt at man flere steder se 

stolper som har «slagside» Lampe og stolpebytte anser vi ikke kan skje før Galterud if er 

blitt tilgodesett med midler fra f.eks Gjensidigstiftelsen og/eller ved hjelp av tippemidler 

etter søknad. Ellers byr været på div problemer fra tid til annet, da løypa på Heiberg 

ligger delvis i myrlendt terreng. Det er blitt snakket om å kanskje finne en ny trase. Men 

som alt annet kreves det ressurser.  
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Knartamarsjen 2016 var den 36. marsjen i rekken. 102 startet på den 7.5 km lange 

marsjen. Hvorav 11 stilte i aktiv klasse med tidtaking.  

I 2016 delte vi ut 17 stk 1.årspremier, tre 5 års, 1 stk 15 år og 1 stk 20 år i tillegg en 

forsinket 30 års premie.  

Skihytta i Josefbergsætra ble hold opp så sant det var vær og føre. Det ble ikke avholdt 

noen dugnader på skihytta.  

 

Team Odal Ski 

Her er vi representert med tre løpere Peder Berg 

Aarstad, Marcus Enderud Hansen Christoffer Enderud 

Hansen. Disse deltar i bla Sjusjøcupen. 

 

treningssamling i Torsby 

 

Juletrefest ble i arrangert 4. dag jul i 2016 var det 

rundt 90 – 95 stykker med stor og smått. Hvor 

nissefar og nissemor også tok turen. 

 

 

 

Holmenkollstafetten 2016 denne gjengen med 

glade ungdommer reiste til Oslo. Resultatet ble at 

de endte som 9, før Opstad   

 

 

 

 

 

 

Andre arrangement det ble arrangerte sommerfest 27.august hvor Claes Lindberg 

covershow var engasjert. Et arrangement det var store forhåpninger til. Det ble 

dessverre ingen suksess.  

Sportslighilsen 

Roy Sundsby-Hansen 

Sekretær Ski og Aktivitetskomiteen 

01.03.2017 


