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Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 
● Johan Härdmark, Ordförande 
● Per Rudhag, Kassör 
● Mikael Aldman, Sekreterare 
● Johan Thyr, Ledamot 
● Andreas Wideman, Ledamot 
● Martin Sand, Suppleant 
● Niklas Arvidsson, Suppleant 

 
Sammanfattning 
Säsongen 2018 var segstartad, i mitten av April smälte isen och vi kunde sjösätta båten. 
Sedan var det full aktivitet på anläggningen och redan i mitten av maj var det 20 grader i 
sjön. Hela säsongen 2018 går att sammanfatta med bra väder, soligt och varmt. Med båtjour 
från maj till mitten av september har det varit hög tillgänglighet för både medlemmar och 
allmänhet. Antalet medlemmar ökade, det var mer bokningar och mer provåk säsongen 
2018 än säsongen 2017. Den fina sommaren har varit en bidragande faktor. 
 
Prova-på-dag 
Nytt för i år var en prova-på-dag som ersatte vårt koncept med vattenskidskola. Trots att vi 
lyckades träffa en av få helger med dåligt väder, fyllde vi hela dagen med nyfikna åkare som 
fick testa på vattenskidor. 
 
Tävlingar 
Även denna säsong arrangerade GVSK en deltävling i Västsvenska serien. Tävlingen var 
samtidigt som Sverige spelade fotbolls VM, detta tror vi var en bidragande faktor till det 
något blygsamma deltagarantalet av 12 st. Som tidigare år tog GVSK hem en första plats i 
västsvenska-seriens lagtävling. 
 
GVSK och Bollebygds VSK arrangerade för tionde året i rad West Coast Open, med samma 
upplägg som i fjol, en tvågrenstävling i slalom och trick. 
 
Inspiration Tour var ett nytt koncept för tävlingar med inriktning mot nybörjare. GVSK 
arrangerade en deltävling i denna serie, som blev mycket uppskattad av både deltagare och 
publik. 
 



GVSK har varit representerade på flertalet nationella och internationella tävlingar bland 
annat, UJ-SM, SM, UJ-EM och EM, med goda resultat. Vid SM bidrog GVSK även med 
överdomare för tävlingen. 
 
Nedan är de mästerskapsmedaljer åkare i GVSK tagit under säsongen 2018. 
E&A Youth Championships 
Slalom U14 H Silver Simon Aldman 
UJ-SM 
Slalom U14 H Guld Simon Aldman 
Trick U14 H Brons Simon Aldman 
 
Simon Aldman tangerade det svenska rekordet i klassen U14 Herrar, 4.0/55/11.25. 
 
 
 
Ungdomsverksamhet 
Ungdomsträning har bedrivits efter varje enskild individs personliga mål med säsongen. 
 
Jour 
Under maj månad var det förändrat jourupplägg med full jour från 1 maj. Det var uppskattat 
av de medlemmar som vill starta säsongen tidigt och samma upplägg är planerat för 2019. 
 
Verksamheten i siffror 
Under 2018 har GVSK 

● haft 39 medlemmar som betalat åkavgift 
● haft 23 bokningar (svensexa, möhippa, företagsåk, bastu) 
● kört 68 provåk 
● varit representerade på 19 tävlingar 
● kört båten ca 400 timmar 
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Johan Härdmark, Ordförande 


