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Granbergsdal har en anrik skidhistoria 

Det är inte bara Ludvig Berg och hans jämnåriga som tagit hem SM-medaljer till 

Granbergsdals IF. När Ludvig fick sitt ungdomsstipendium berättade Christer Eriksson och 

Tomas Eriksson om klubbens historia.  

Granbergsdals IF placerade sig 1971 som trea i stafett 3x5 km vid JSM. Den gången var det 

damjuniorerna som var i farten med Ulla Johansson i spetsen.  

Men framförallt är det i Vasaloppet klubben mest visat framfötterna med många deltagare och 

ett och annat bra resultat. De bästa; Anton Edvardsson elva och Kjell Eriksson trettonde.  

Från klubbens bildande var det enbart friidrott och skidor på programmet. Senare kom också 

fotbollen in i bilden. Storhetstiden varade i ungefär 20 år, från 1960 till omkring 1980. Vid 

den tiden var antalet medlemmar cirka 600.  

Stor dag  

En stor dag i föreningens historia inträffade 1973 då ett skidspår med elbelysning stod klar. 

Banan byggdes till stor del med egna insatser – liksom med allt annat som gjorts på spår, 

byggnader med mera - och den fanns kvar i cirka 25 år. Då fanns behov av att bredda banan 

och fälla en del träd, men markägaren sa nej till detta och elljusbanan gick i graven.  

1998 byggdes en ny bana på Sveaskogs mark. Även den utrustades med elljus och den finns 

kvar än idag. Banan är dock mycket kuperad, vilket inte gillas av klubbens vasaloppsåkare. 

De vill inte ha så mycket upp och ner.  

Klubben arrangerade också ett antal år Hyttrännet på skidor på en 16 km-bana som kördes två 

varv.  

Under årens lopp har sammanlagt sju ungdomar med GIF som klubbadress gått på något 

skidgymnasium.  

Idag är det cirka 15 åkare som tränar regelbundet trots dåliga vintrar. De tre nuvarande på 

skidgymnasierna ingår i den gruppen.  

Tränare är Tomas Eriksson, som blev skidintresserad då både far och farfar jobbade inom 

GIF.  

Finns potential  

Han berättade att träningen vintertid sker inte i Ånnaboda utan i Filipstad, som ligger närmare 

och borde vara det naturliga valet. Han menade att spåren sköts mycket bättre i Filipstad.  

Han ser dock trots snöbrist och andra problem stor utvecklingspotential i ungdomarna. Håller 

bara viljan och intresset i sig kan det bli fler framgångar för klubben.   
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