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GALTERUD IF SKI OG AKTIVITETSKOMITÉN 2018  

har bestått av:  

Leder: Mats Emil Sand 

Sekretær: Roy Sundsby-Hansen 

Styremedlem: Christoffer Hansen  

Styremedlem: Daniel Disenbroen 

Styremedlem: Gunnar Rødland Klamroth 

Styremedlem: Thomas Tollhaug  

Styremedlem: Ronny Høiby  

Juletrefest/Styremedlem: Irene Sundsby-Hansen 

Aktiviteter 2018 

Ski og aktivitetskomiteen vinteren 2018 var en bra vinter sett med vinteridrettens 

øyne. Vi fikk rikelig med snø og det var i det store og det hele kaldt fra starten av 

desember. Det ble startet opp med å lage is på Håndballbanen tidlig i desember. Her ble 

det arrangert familiedager, som ble arrangert på kortvarsel, med godt oppmøte!  

Så kommer snøen i slutten av desember, vi kjørt da først opp løyper på furumoen, 

inntrykket er at disse også var godt besøkt. Når snøen først satte i gang ble det ett 

«maraton» for å holde løypene oppe. Noe vi mener vi klart bra, til tros for store snøfall til 

tider. Noe som førte med seg mange ekstra timer for løypemanskapet. Aktiviteten med 

mye løpekjøring resulterte i bruk av 340 liter bensin. Noe av dette ble gitt i gave. Vi fikk 

laget oss en slodd, materialene som ble brukt i denne ble gitt av Monter på Langeland. 

Takk til monter! 

 

  

 

Møter det avholdt 2 av, et i forbindelse med Knartamarsjen og et i høst for å planlegge 

vinteren. Ellers har det vært kontakt pr mail og telefon da dette har vært nødvendig 

 

Ski og aktivitetskomiteen og skihytta arrangert 2018 arrangert vi til sammen 9 

karusellrenn.  Noe som er rekord i «nyere tid» Det var i snitt 29 stk pr gang og 51 deltok 

i karusellen i 2018. Klubbmesterskapet ble i 2018 lagt inn i et av karusellrenne.  

Når det gjelder klubbmesterskapet, ser vi at vi har visse utfordringer i forhold til at 

gjerne skulle hatt alle deltagende barn som medlemmer. Enn får ikke blitt klubbmester 

om en ikke er medlem. Ski og aktivitetsgruppa tar sikte på å gjøre et fremstøt i 

forbindelse med avslutningen 2019. 
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Skihytta ble også flittig besøkt 2018, 193 skrev seg inn i boka, blant disse ble det 

trukket ut en overraskelse (8 x kvikklunsj og Galterud penn) vinnerne var   

(7) Gunnar Petersen  

(102) Rune Karlsen 

(53) Øystein Linnerud 

2. mars 2018 ble det arrangert måneskinnstur til Nedre Josefbergsætra, hvor det var 

salg av ertesuppe og kiosk varer. Kvelden var godt besøkt, noen kom og ble sittende 

hele kvelden 😊  

 
 

Knartamarsjen 2018 var den 38. marsjen i rekken. 106 startet på den 7.5 km lange 

marsjen. Hvorav 11 stilte i aktiv klasse med tidtaking.  

 

Vedlikehold av anlegg vi ser nå at behovet for større vedlikehold av lysløypa i nær 

fremtid. Vi opplever at pærene går og det er blitt vanskelig, det viser seg at det er mulig 

å få kjøpt lampene fra Utlandet, men at stolpene er såpass til års kommende at vi må 

bruke lift for å bytte pærer. Flere steder er det stolper med «slagside».  

På grunn av vindfall måtte vi ha en omfattende reparasjon i lysløypa, som ble gjort på 

dugnad og med lift.  

Rehabilitering av 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. I den forbindelse se på muligheten til å sett i gang med en søknadsprosess, om 

mulig hente inn ekstern hjelp.  

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 tid og resurser. 

Støtte og Investeringer Det blitt kjøpt inn lamper til den skøytebanen på Furumoen. 

Disse ble gitt av Galterud Grenderåd, i tillegg har vi blitt påspandert hockeymål av 

infratek v/Ståle Johnsen Enger. 

Telenorkarusellen vi arrangert telenorkarusell i 2018 her ble det arrangert skicross. 



3 
 

Deltagelse Christoffer Enderud Hansen og Mats Emil Sand deltok i Birken. Peder Årstad 

Berg deltok i en rekke renn bla sjusjø-cup’n. 

 Bytte kveld 12.11 arrangert vi Byttekveld et arrangement i 

samarbeid med de andre ski-gruppene i sør – odal. 

Skisportensdag 17.3.2018 ble arrangert på plassen til Odd Amundsen oppe på 

Heiberg. Hvor vi som året før hadde ake/ski dag, med salg av kioskvarer.  

Team Odal Ski 

treningssamling i Torsby 

Her er vi representert med en løper i 2018 Peder 

Berg Aarstad, og leder i Team Odalen er Roar 

Berg. Disse deltar i bla Sjusjøcupen.  

 

 

Juletrefest  

ble i arrangert 4. dag jul i 2018 var det rundt 90 

– 95 stykker med stor og smått. Hvor nissefar og 

nissemor også tok turen. 

 

 

Holmenkollstafetten 2018 

 

Denne gjengen med glade ungdommer reiste til 

Oslo. Resultatet ble at de endte som 12. 

 

 

 

Sportslighilsen 

Sekretær Roy Sundsby-Hansen 


