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GSK Styrelse 
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Ordförande
Karl Persson
070-624 13 84 
Bergvägen 38, 844 51 Stugun

Vice Ordförande 
Linda Brykt
073-846 32 95
Grimnäsvägen 1, 843 94 Gällö

Sekreterare 
Annika Jaeger 
072-553 04 06 
Drottning Blankasv. 10 A,  
843 94 Gällö

Kassör 
Per Olov Mellgren
070-620 81 67
Mälgåsen 142, 843 94 Gällö

Ledamöter  
Thomas Sefastsson
070-618 51 49
Brattbyn 115, 843 96 Gällö 

Johan Adsten
070-525 47 50
Grimnäsvägen 93, 843 94 Gällö

Daniel Öman
072-557 03 88 
Bäckgatan 4, 843 31 Bräcke

Suppleanter  
Robert ”Boppe” Gustavsson 
070-217 33 31 
Oppnevägen 27, 843 41 Gällö 

Tord Kristoffersson
070-651 72 33 
Sunestbyn 107, 843 96 Gällö   

Stöd GSK genom att handla hos   
ICA Nära i Gällö!

Gör så här: 
• Bli medlem i GSK.
• Hämta en unik nyckelring i backen. 
• Gör dina inköp på ICA Nära Gällö.
• Dra ditt ICA-kort och visa nyckelringen  
 i kassan. 

1% av allt du handlar går tillbaka till GSK! 
(Har du inget ICA-kort kan du ansöka om 
det direkt i kassan med ditt ID-kort).

Så DU! Glöm inte att  använda ”GSK- 
brickan” när du handlar! 

Välkommen till 
ICA Nära i Gällö!

Mickelbacken och GSK drivs med enbart ideell arbetskraft.
Mickelbacken ägs av Bräcke kommun men drivs 
av GSK som är en ideell förening.  Driften innefatt-
ar all arbetskraft som krävs för att liftar, backar, 
skiduthyrning och servering ska fungera.  
Det krävs årligen många arbetstimmar. Allt  
arbete, stort som smått, är en förutsättning att  
vi ska kunna hålla snurr på föreningen och  
främst anläggningen. 

Känner du att just du vill vara med och bidra till att 
Gällö SK Alpina ska kunna upprätthålla sin verksamhet
både med träning och tävling, men främst att driva 
Mickelbacken, så kontakta gärna någon i 
styrelsen för mer info. 

VÄLKOMMEN TILL OSS, DU BEHÖVS!
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Vi önskar er välkomna till  
ALPINA säsongen 2021/2022
 
Vi erbjuder skidåkning, skicross och snowracer 
för hela familjen, i sex nedfarter med varierande 
svårig hetsgrader.  
I vår populära skidskola kan vi erbjuda platser för både nybörjare och för 
den som vill finslipa sin åkning. Har ni inte skidutrustning kan ni hyra  
utrustning av oss till för månliga priser.  
 
I vår skiduthyrning kan vi erbjuda ett stort urval av alpina utrustningar.  
Hyr din utrustning i allt från några timmar, till hela säsongen.

GSK erbjuder medlemmar träning på måndagar och onsdagar, (se avsnittet 
Träning & Tävlingar). Vi arrangerar även ett antal alpina under säsongen, 
bl.a. Östcupstävling, klubbmästerskap och den årliga Snowracer Cup.  
(se hemsidan för mer info). 

I Lilla Liften åker ALLA gratis, i Stora Liften åker barn t.o.m 7 år gratis. 
Vår klubbstuga Lyan erbjuder gott fika och är öppen när backen är öppen.
Nytt för denna säsong är att vi håller Toppstugan öppen där våra  
kunder har möjlighet att inta egen matsäck. 

Informationen på vår Facebook-, Instagram- och hemsida uppdateras 
kontinuerligt under säsongen.  Följ oss gärna där!

Hjärtligt välkomna!

Nyheter!
• Toppstugan håller öppet under helger 
 Denna säsong kan vi erbjuda våra  
 kunder med egen matsäck, att inta  
 den i toppstugan som åter håller  
 öppet under helgerna. Här finns också  
 toaletter. 

• Skicross/ Snowracerbana 
 Äntligen är vår nya skicross/snow- 
 racerbana färdig! 

• Egen kanslist 
 Vi har anställt en kanslist, Barbro  
 Henriksson som kommer att underlätta  
 för både oss och för våra åkande. 
 
 Telefontid: Mån + ons e.m. kl. 13-16 
 Tel: 0693-206 95 
 E-post: info@gallosk.se



Öppettider
Öppettider Mickelbacken och serveringen Lyan:
Söndag 26 dec 2021................................  11:00-15:00
Tisdag 28 dec 2021................................ 18:00-21:00
Torsdag 30 dec 2021..............................  18:00-21:00
(Naturligtvis under förutsättning att det finns snö!)  

Fr.o.m. tisdag 4 jan 2022 gäller följande tider: 
Tisdag- och torsdagkvällar ................... 18:00-21:00
Lördagar och söndagar............................ 11:00-15:00

Priser  2021/2022

V. 10
Vi har öppet

ALLA DAGAR
under

SPORTLOVET!

Dagkort Kvälls-
kort Veckokort Säsongs-

kort
Säsongskort  

(medlem)

Vuxna 150 kr 100 kr 350 kr 1100 kr 900 kr

Ungdomar 
(t.o.m. 16 år) 80 kr 60 kr 250 kr 800 kr 600 kr

SKIPASS: 50 kr

Liftskortspriser:

Uthyrningspriser:

Pris/dag Pris/kväll 
el. halvdag Pris/vecka Pris/säsong

(medlem)
Pris/säsong
(ej medlem)

Utrustning Ung Vx Ung Vx Ung Vx Ung Vx Ung Vx

Komplett 
snowb.
utr.

150 200 100 150 400 500 - - - -

Snow- 
board 100 100 80 80 250 350 - - - -

Skidor 150 200 100 150 300 350 600 800 - -

Pjäxor/
snowb.
skor

80 100 80 100 150 200 300 500 - -

Stavar 20 40 20 40 60 80 150 200 - -

Hjälm 20 40 20 40 60 80 150 200 - -

Komplett  
utrustning 200 300 150 200 500 600 1000 1400 1700

Medlemsavgift Familj 300 kr/år

Medlemsavgift Vuxen 150 kr/år

Medlemsavift Ungdom (t.o.m. 16 år) 100 kr/år

Det händer i Mickelbacken! 
Skidskola   Under januari/februari

Snowracer cup   19 februari

Skotertävling   Vecka 8, lör-sön. Backen stängd!

Pjäxdisco    4 mars kl 18-22

Sportlovsöppet  V 10. Öppet alla dagar!

Påsk   Öppet endast lör 16/4-sön 17/4 kl 11-15

Östcupen   Tävling 

Klubbmästerskap  Datum kommer senare

 

GRATIS ÅKNING för samtliga i Lilla Liften.
Barn t.o.m. 7 år gratis även i Stora Liften!

Hyr utrustning hos oss till Jämtlands kanske bästa priser!
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Glöm inte medlemsavgiften!
Inbetalning av medlemsavgiften sker till BG 954-7662.  
(OBS: i år häftas inte inbetalningskortet med i foldern som tidigare år).  
Se sista sidan för merinformation om inbetalning! 

OBS!

För mer

information se 

vår evenemangs- 

kalender på  

hemsidan; 

www.gallosk.se



Skidskolan 

Skidskola för vuxna 
Vuxengrupp för nybörjare kommer att  
hål las vid intresse. 

Anmälan 
För uppgifter om datum, tider och telefon-
nummer, titta på vår hemsida, Instagram 
eller Face booksida. För att anmälan skall 
vara giltigt måste man ha haft en personlig 
kontakt. (SMS, mail, meddelande via Face-
book eller mobilsvar räcker inte.) 

OBS! Skidskoleavgiften ska betalas in via 
bankgiro före skidskolans start. 

GSK’s Bankgironr: 954-7662

Skidskola för barn & ungdomar
Gällö SK Alpina arrangerar skidskola för 
både barn och vuxna. För att få vara med i 
skidskolan måste man vara medlem i GSK 
och vara född under första halvåret 2018 
eller tidigare. Man ska ha tränat hemma på 
att vänja sig vid utrustningen och att stå  
på skidor. 

Under skidskolan ska ALLA bära hjälm! 

Vi har i snitt haft ca 100 deltagare/ säsong. 
Med tanke på att det är många delta gare 
i skidskolan så kommer det att vara ett 
större tryck på våra liftar och vi ber er att 
han överseende med detta.

PRIS: 500 kr

Träningar 
Gällö SK ser fram emot en härlig säsong 
med många tränande barn 
& ungdomar. GSK kan erbjuda träning i 
utförsåk ningens olika grenar. 

GRUPPER: 

• Junior & Senior > 16 år 
• U16, 15-16 år 
• U14, 13-14 år 
• U12, 11-12 år
• U10, 9-10 år
• U8, 7-8 år
• E-åkare 0-6 år

För mer info kontakta : 
Tord Kristofersson 070-651 72 33 eller se 
hemsidan, www.gallosk.se.

Träningstider 
Träningstider för E-U16 åkare är 
Måndagar & onsdagar 18:00-20:00. 

Försäsongsträning startar i regel under 
oktober. Se hemsida för info. 

GSK kan även erbjuda barmarks-
läger/snö läger både i egen regi och  
tillsammans med andra klubbar.

Träningar & Tävlingar
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Tävlingar 
Tävlingar under säsongen är bl.a. popu lära 
Östcupen, Killingslalom, Skicross, FIS, Lilla 
Världscupen, Snowracer Cup, Klubbmäster- 
skapen mfl. 

Se vår evene mangskalender på  
hemsidan för nämare information.

GRATIS prova-på-träning! 
Måndag och onsdag v.6  erbjuder GSK  
prova-på-träning. 

Det är helt gratis och har ni inte egen 
utrustning kan ni låna i vår skiduthyrning. 
Ålder: från 5 år.  
 
OBS! Du måste kunna åka stora liften 
själv för att delta!

Stöd GSK! 
Vill du stödja oss? 

Det gör du enkelt genom att köpa 
Bingolotter, spela på Svenska spel, 

handla via Sponsorhuset, och på 
ICA Nära i Gällö! 

På hemsidan hittar du
mer information!

www.gallosk.se

Vår 
skidskola är 
jättepopulär!
Anmäl er i god 
tid för att säkra 

er plats.

Vår vision:
En backe som används 

sommar som vinter!



Besök gärna vår hemsida www.gallosk.se 
Där kan du hitta verksamhetsbeskrivning, aktuella tävlingsresultat, Köp & Sälj, 

öppettider, priser och mycket annat. Mickelbacken finns även på Facebook och Instagram! 

Telefon liften/Lyan 0693-206 95, E-post: info@gallosk.se

- Vid betalning av medlemskap i GSK -
Ange alltid namn, fullständigt personnr och mejladress!

(Om all information inte får plats, maila uppgifter till info@gallosk.se)

Familj: uppge namn, person nr på alla i familjen.
För barn/ungdom: ange mejladress till målsman.

Familjemedlemskap gäller för de som bor på samma folkbokföringsadress. 

En skidanläggning för hela familjen,
på lagom avstånd för de flesta!

 Storbacken Mickelbranten

Fallhöjd 117 m 120 m
Längd 787 m 412 m

6 NEDFARTER
2 LIFTAR
GRATIS barnlift
SERVERING
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1.  Torpsvängen
2.  Storbacken
3.  Rävsvansen
4.  Mickelbranten
5.  Lillmickel
6.  Skicross
X  Skoterled
R  Railpark
P  Parkering

MICKELBACKEN

FUNPARK
i nedre delen  
av backen.

@mickelbacken
#mickelbacken 
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